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 عن تنوع الثدييات البرية الليبية مرجعية دراسة 

 

  هالل صالح الحرير
 قسم إدارة الحياة البرية، كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة، جامعة عمر المختار ـ البيضاء، ليبيا

 

 المستخلص

-6281)ة الزمنية من هذه الدراسة استقراء وتحليل أدبيات الثدييات البرية الليبية المنشورة خالل الفتر استهدفت

كانت اكثر الرتب  .نوعا   16الدراسة أن عدد أنواع الثدييات البرية الليبية المسجلة حتى اآلن هو  أوضحتقد و(. م6821

ثم ( عانوأ 7)جية الحافر ثم زو( أنواع 8)ثم الخفاشيات ( نوعا 61)، تليها آكالت اللحوم (نوعا 86)تنوعا  رتبة القوارض 

، يأتي بعدها القواضم والقياطس وتمثل بنوعين لكل منهما، وأخيرا رتبة الوبريات وهي ممثلة (أنواع 6)آكالت الحشرات 

 .بنوع واحد

انقررض خرالل الن ر  قرد مرن هرذه الثردييات البرر يرة المسرجلة فري ليبيرا ( نروع 66% )67وقد أظهررت الدراسرة أن 

غيررر معرررو  ( نرروع 31% )47نحررو لالنقررراض و معرضررة حاليررا  ( نرروع 86)منهررا % 61بينمررا األخيررر مررن القرررن الماضرري 

 . وضعها في الوقت الحاضر

تهرد  إلرى بيولوجيرة وبيئرة لهرذه الثردييات البريرة إلجرراء دراسرات مسرحية حقليرة و اختتمت الدراسة بتوصيات فنية 

كرذل  نقرراض ووتحديد وضعها من حيث ما إذا كانرت منقرضرة أو معرضرة لالفي ليبيا إعادة ح ر وت ني  الثدييات البرية 

 .سبل المحافظة عليهاالتعر  على 

 

 .ليبيا –الحياة الفطرية  –الثدييات البرية : الكلمات الدالة

 

 مقدمةال

وتنقسرم إلرى مجمروعين غيرر متسرراويتين  Triassic periodنشرأت الثردييات مرن الزواحر  خرالل فتررة التراياسري  

محملة بوافر من المح، وهي ذات مجمرع منهرا رتبرة أحاديرة المسرل   فالثدييات األولية هي شبيهة بالزواح  حيث تضع بيوضا  

Monotrematas  مثل حيوان منقار البطPlaypus  وقنفذ النملEchidna  وجمعيها تعيش في أستراليا وغينيا الجديدة وهري

(8006الحمرود ، ) األنواع الوحيردة مرن برين أحاديرة المسرل  التري بقيرت علرى قيرد الحيراة حترى اآلن 
(6)

، أمرا الثردييات الولرودة  

رتبررة حيررة حتررى اآلن فرري العررالم  61فتشررمل بقيررة طاافررة الثرردييات وهرري (  Eutheria، والمشرريميات  Metatheriaالكيسرريات )

نوعا وهي أرقى أنواع الفقاريات واألكثرر نجاحرا  ونمروا ق فقرد احتلرت بيئرات عديردة خرالل تطورهرا،  1881ومعر  منها حاليا  

 Arborealومنها المااي كالحيتان، ومنهرا الطراار كرالليمور والخفرام، ومنهرا الشرجر   Terrestrialيابسة فهي توجد على ال

(8068عبد الرحمن، منى فريد ) Mole ratكالسنجاب الطاار ومنها ما يحفر أنفاقا  داخل التربة كالخلد  
(8)

.  

لي، أبرررز صررفة تميررز الثرردييات والطيررور عررن يعتبررر توليررد الحرررارة الداخليررة الترري مررن شررأنها موازنررة المحرريط الررداخ

الزواح ، أما وجود الشعر كعازل حرار  ووجود الحجاب الحاجز الذ  يسهل عملية التنفس فذات عالقة بالفعاليات الحيويرة 

(Rank,1968)المرتفعة وإن الغدد اللبنية هي صفة مهمة ومميزة أيضا  للثدييات 
(6)

دية وللثردييات بجميرع رتبهرا أهميرة اقت را 

وبيئيرة ودور حيررو  فرري حفررز التروازن البيئرري، وبترردني الرروعي البيئري للمررواطن وعرردم اهتمررام الدولرة بحفررز وصرريانة مواردهررا 

 Herbivoresالطبيعية وخاصة الحيوية بشقيها النباتي والحيواني تعرضرت الحيوانرات البريرة الليبيرة وخاصرة آكلرة األعشراب 

توفر وساال االنتقال ذات الدفع الرباعي وتطور معدات ال يد ونتج عن ذلر  تراجرع إلى هجمة شرسة من قبل اإلنسان نتيجة ل

(6888حسن، ) في أعدادها وأنواعها 
(1)

ومما زاد من تفاقم المشكلة ق زيادة الضغط السكاني على مواال الثدييات البرية مرن . 

ة للثرردييات ومررا صرراحبها مررن جفررا  جهررة ومررن جهررة أخرررو تسررارع وتقررارب دورات الجفررا  الترري ضررربت البيئررات الطبيعيرر

 .المراعي وحرااق الغابات والتوسع الزراعي والزح  العمراني

 

 : مشكلة الدراسة

 : تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين التاليين

 .ما هي أنواع الثدييات البرية الليبية المعروفة حاليا؟. 6س

 .اض؟ ما هي األنواع المنقرضة والمعرضة لالنقر .8س
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 : أهداف الدراسة

ـ التعر  من خالل دراسة وتحليرل الدراسرات ذات العالقرة علرى أنرواع الثردييات البريرة الليبيرة وتحديرد األنرواع المنقرضرة  6

 .وكذل  المعرضة لالنقراض ومعرفة أسباب انقراضها

لوجيررة وأيكولوجيررة لجميررع ف رراال ـ ترروفير قاعرردة معلومررات لتكروين أسرراس انطررالت دراسررات مسررتقبلية نوعيرة وكميررة وبيو 8

 .وأنواع الثدييات البرية الليبية

 .ـ محاولة المساهمة بتقديم بعض التوصيات الفنية التي من شأنها المحافظة على هذه الثروة البرية بجميع الوساال المناسبة 6

 

 : الدراسات السابقة

فرري كتابرر  عيرراد قررد لخ ررها العرروامي  (6878-6281)يبيررة خررالل الفترررة مررن إن مررا كتررب عررن الحيوانررات البريررة الل

(66-66، ص ص 6826الثدييات الليبية، )
(6)

(Hufnagle,1972)وكانت دراسة  
(1)

أشمل وأهم الدراسات التي أجريت عرن  

والت رني  العلمري والتطررت إلرى بعرض النرواحي  ليبيرا، فريالثدييات البرية الليبية خالل تل  الفترة من حيث التوزيرع المكراني 

نوعرا  16وخل ت الدراسة إلى تحديد أنواع الثدييات البرية الليبية بمرا فيهرا رتبرة القرواطس البحريرة بعردد  .والبيئيةيولوجية الب

 ( . 2-6جداول )ثمانية رتب ف يلة من  86تتبع 

 وكانررت آخررر دراسررة نوعيررة وكميررة للحيوانررات البريررة بمررا فيهررا األحيرراء البحريررة والبرماايررات والزواحرر  والطيررور

-6878)والثدييات وكذل  الحشرات هي دراسة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة خالل الفترة مرن 

6821)
(7)

 .في منطقة الجبل األخضر وتحديدا  م بات حوض واد  الكو  بما فيها الشواطئ البحرية 

 

 Order Insectivoraات رتبة آكالت الحشرمن  الثدييات البرية الليبيةأنواع  (:0)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي 

0 Erinaceus algirus (Duvernoy & Lereboullet,1828) معرض لالنقراض القنفذ الجزائري 

2 Hemiechinus auritus(Gmelin,1770) معرض لالنقراض القنفذ طويل األذنين 

3 Paraechinus aethiopicus(Ehrenberg,1833) معرض لالنقراض قنفذ األثيوبيال 

2 Elephantulus rozeti (Duvernoy,1833) معرض لالنقراض الزبابة شمال أفريقيا 

5 Crocidura russula ( Heman,1780) معرض لالنقراض الزبابة السوقاء 

 

 Order: Carn ivoraآكالت اللحوم أنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة (: 2)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي لعلمي االسم ا 

1 Canis aureus ( Linnaeus,1758) معرض لالنقراض ابن أوى 

2 Vulpes vulpes (Linnaeus,1758) معرض لالنقراض الثعلب األحمر 

3 Vulpes ruppelli( Schinz, 1825) معرض لالنقراض ثعلب الصحراء 

4 Vulpes pallida, ( Cretzschmar,1826) معرض لالنقراض ب اللونثعلب شاح 

5 Fennecus Zerda, ( Zimmermann,1780) معرض لالنقراض الفنك 

6 Poecilictis Libyca ( Hemprich & Ehrenberg,1832) معرض لالنقراض الظربان الليبي المخطط 

7 Genetta genetta, ( Linnaeus,1758) معرض لالنقراض الرتم 

8 Herpestes ichneumon, (Linnaeus, 1758)  معرض لالنقراض النمس 

9 Hyaena hyaena, ( Linnaeus, 1758) معرض لالنقراض الضبع المخطط 

10 Felis caracal, ( Schreber, 1776) معرض لالنقراض الوشق الصحراوي 

11 Felis Libyca, ( Forster, 1780) منقرض القط البري 

12 Felis margarita, ( Loche, 1858) منقرض ليالقط الرم 

13 Acinonyx Jubatus , ( Schreber,1776) منقرض الفهد الحبشي 

14 Monachus monachus, ( Hermann,1779) معرض لالنقراض الفقم الراهب 
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 Order Hyracoideaأنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة الوبريات (: 3)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Procavia capensis,( Pallas,1766) منقرض الوبر 

 

 

 

 Order Chiropteraالخفاشيات أنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة (: 4)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Nycteris thebaica,( Geoffory,1818) غير معروف خفاش طيبة 

2 Rhinolophus clivosus acrotis, ( Heuglin,1861) غير معروف خفاش أقنى 

3 Asellia tridens, ( E. Geoffory,1813) غير معروف خفاش ثالثي النتوءات 

4 Pipistrellus kuhli,( kuhl,1819) غير معروف خفاش كوهلي 

5 Pipistrellus deseriti,( Thomas,1902) غير معروف خفاش صحراوي 

6 Eptesicus serotinus sertinus,( Schreber,1774) غير معروف خفاش سيروتين 

7 Eptesicus serotinus isabellinus, ( Tomminck,1840) غير معروف خفاش تمنك 

8 Otonycteris hemprichii,(Peters,1859) غير معروف خفاش همبريش 

9 Plecotus austriacus, ( Fisher,1829) غير معروف خفاش طويل األذنين 

 

 Order Lagomorpha( األرانب)القواضم نواع الثدييات البرية الليبية رتبة أ(: 5)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Lepus capensis barceus, ( Ghigi,1920) معرض لالنقراض أرنب الجبل األخضر 

2 Lepus capensis whitakeri, ( Thomas,1902) معرض لالنقراض األرنب الليبي 

 

 Order Cetaceaالقياطس أنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة (: 6)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Delphinus delphis , ( Linnaeus,1758) معرض لالنقراض الدلفين 

2 Tursiops truncates, ( Montague,1821) معرض لالنقراض  الدلفين ذو البوز 
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 Order rodentiaالقوارض أنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة  (:2)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Microtus guentheri mustersi,( Hinton,1926) غير محدد فأر هنتونز 

2 Gerbillus eatoni, ( Thomas,1902) غير محدد يربوع إيتون 

3 Gebillus gerbillus,( Oliver 1800) غير محدد اليربوع المصري الصغير 

4 Gerbillus pyramidum,( I. Geoffroy 1825) غير محدد اليربوع المصري الكبير 

5 Gerbillus aureus , ( Setzer, 1956) غير محدد يربوع ستزر 

6 Gerbillus henleyi, ( de winton,1903) غير محدد يربوع بيقمي 

7 Gerbillus kaiseri, ( Setzer, 1958)  غير محدد 

8 Gerbillus amoenums, ( Thomas , 1902) غير محدد يربوع أموني 

9 Gerbillus Campestris , ( Levaillant , 1857) غير محدد اليربوع األفريقي الكبير 

10 Pachuromys duprasi natronensis,( de winton,1903) غير محدد اليربوع السمين الذيل 

11 Meriones Crassus, ( Thomas, 1919) غير محدد جرذ الحرير 

12 Meriones Libycus, ( Lichtenstein,1823) غير محدد الجرذ الليبي 

13 Meriones Caudatus, ( Thomas, 1919) غير محدد الجرذ أسود الذيل 

14 Psammomys obesus, ( Cretzschmar,1828) غير محدد فأر الرمل السمين 

15 Spalax ehrenbergi, ( Nehring, 1898) غير محدد الخلد ، أبو عمايا 

16 Rattus rattus,( Linnaeus, 1758) غير محدد فأر أسود 

17 Ruttus norvegicus, ( Berkenhout ,1769) غير محدد فأر بني 

18 

 
Mus musculus, ( Linnaeus, 1858) غير محدد فأر المنزل 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

19 Acomys cahirinus, ( Desmarest, 1819) غير محدد فأر القاهرة الشوكي 

20 Jaculus jaculus, ( Linnaeus, 1758 )  غير محدد الجربوع المصري الصغير 

21 Jaculus orientalis, ( Erxleben,1777) غير محدد الجربوع المصري الكبير 

22 Allactaga teradactyla, ( Lichtenstein,1823) غير محدد الجربوع رباعي األصابع 

23 Eliomys quercinus, ( Linnaeus, 1758) معرض لالنقراض زغبة البساتين 

24 Hystrix cristata , ( Linnaeus, 1758) معرض لالنقراض صيد الليل 

25 Clenodactylus gundi, ( Rothman, 1776) ضمعرض لالنقرا القندي 

 

   Order Artiodactyla زوجية الحافر أنواع الثدييات البرية الليبية من رتبة (: 8)جدول 

 وضعه حاليا   االسم العربي االسم العلمي  

1 Sus scrofa, ( Linnaeus, 1758) منقرض الخنزير البري 

2 Addax nasomaculatus, ( Blainville,1816) منقرض بقر الوحش 

3 Oryx dammah, ( Cretzschmar,1826) منقرض المها 

4 Gazella dama, ( Pallas , 1766) منقرض غزال أدم 

5 Gazella dorcas, ( Linnaeus, 1758) منقرض غزال دوركاس 

6 Gazella leptoceros, ( F.Cuvier, 1842) منقرض غزال أبو محراب 

7 Ammotragus lervia, ( Pallas , 1777) منقرض الودان 

Hufnagel ( 1972): المصدر
(6)
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 :المناقشةو االستنتاجات

هو التباين في الحياة بجميع أشكالها، ومستوياتها وتراكيبهرا، وهرو ال يعنري مجمروع   Biodiversityالتنوع الحيو  

، وللتنروع  كل األنظمة البيئية، واألنواع الحية، والمواد الجينية فحسب، بل إنر  يمثرل التبراين الموجرود فري داخلهرا ومرن خاللهرا

تنوع األنظمرة البيئيرة ، وتنروع األنرواع والتنروع الجينري، فرالتنوع هرو أسراس الحيراة وفقرده يعنري : الحيو  ثالثة مستويات وهي

(8002الهيئة العامة للبيئة ، ) اختالل التوازن البيئي ونهاية حياة الكاان الحي 
(2)

  . 

مقارنرة برالتنوع الحيرو  الحيرواني البرر  العرالمي، أمرا علرى  إن التنوع الحيو  الحيواني البر  الليبي مرنخفض جردا  

المسررتوو المحلرري ، تررأتي الثرردييات البريررة الليبيررة مررن حيررث درجررة التنرروع الحيررو  فرري المرتبررة الثانيررة بعررد طاافررة الطيررور ثررم 

واألحيراء الدقيقرة األخررو ال  الزواح  في المرتبة الثالثة وطاافة البرماايات في المرتبة األخيرة، أما عن مجراميع الالفقاريرات

ظهرر مردو تردني والتري ت يتوفر حاليا  قاعدة معلومات محلية ذات قيمة معنوية لكي يتسنى مقارنتها بنظاارها العالميرة والمحليرة

 (. 9الجدول ) التنوع الحيو  للفقاريات البرية الليبية مقارنة بنظاارها العالمية

  

 في العالم وفي ليبياالبرية  قارياتللف مقارنة التنوع الحيوي(: 9)جدول 

 الرتب

نسبة التنوع الحيوي ـ  عدد األنواع المعروفة حاليا عدد الرتب الحية

الحيواني الليبي إلى 

 العالمي
 في ليبيا  في العالم  في ليبيا في العالم

 %1.2 5 3011 0 3 البرمائيات

 %1.5 32 6086 2 2 الزواحف

 %3.8 322 8882 00 20 الطيور

 %0.5 65 2226 8 06 الثدييات

 .إعداد الباحث: المصدر

 

أخطرر كارثرة تواجر  نروع الكراان الحري ويمكرن تعريفر  بأنر  حالرة انتهراء خرط الحيراة  Extinctionيعتبر االنقراض 

حرد واالنقراض هو ظاهرة طبيعية في سيات التطور، ومعدل  الطبيعي هو انقراض نروع وا. عندما يموت آخر فرد من نوع ما 

البيراتي، ) كل أل  سنة، ولكن نتيجة لتدخل اإلنسان ، فإن  يقدر حاليا  معدل االنقراض بنوع واحد من الفقاريات كل عام تقريبا 

8006  ،8006)
(8،60)

. 

انقررض مرن الثردييات البريرة ( 8068-6878) خرالل أربعرون سرنة   نجرد أنر( 60جدول )وبتحليل الدراسات السابقة 

وهرري تابعررة لف رراال الوبريررات وزوجيررة الحررافر وآكلررة اللحرروم، أمررا األنررواع تقريبررا % 67عررا أ  بنسرربة الليبيررة إحررد عشررر نو

عشرررون نوعررا تابعررة لف رراال آكلررة اللحرروم ، وآكلررة الحشرررات والقواضررم والقيرراطس وثالثررة المعرضررة لالنقررراض فعررددها 

غيرر معرررو  وضرعها الحرالي مرا إذا كانررت  تقريبرا% 17نوعرا  أ  بنسربة  66والبرراقي  ق %61وهري تمثرل نسربة والقروارض، 

 .منقرضة أو معرضة لالنقراض وهي رتبتي القوارض والخفاشيات وذل  لعدم توفر معلومات عن مجامعها بشكل دقيق

 

 ووضعها الحاليالثدييات البرية الليبية عدد رتب وفصائل وأنواع (: 10)جدول 

 الرتب م.ر
عدد 

 الفصائل

عدد 

 األنواع

 الوضع الحالي

 غير معروف معرض لالنقراض منقرض

-  Insectivora 3 5  -5آكلة الحشرات  0

-  Carnivora 6 02 3 00آكلة اللحوم  2

- -  Hyracoidea 0 0 0الوبريات  3

 Chiroptera 2 0  - -0الخفاشيات  2

-  Lagomorpha 0 2  -2القواضم  5

-  Cetacea 0 2  -2القياطس  6

 Rodenta 2 25  -3 22القوارض  2

- -  Artiodactyla 2 2 2زوجية الحافر  8

  25 65 00 23 30 

 . من إعداد الباحث: المصدر 
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 : يمكن تلخيصها في النقاط التاليةفأما أسباب االنقراض 

 .ـ عوامل طبيعية كالجفا  والت حر 6

ال ناعي والحضار  المتمثل في التوسع ـ عوامل بشرية كال يد الجاار وتلويث وتدمير المواال بسبب التوسع الزراعي و 8

 .السكاني وشق الطرت البرية وقطع الغابات وغيرها

 .ـ قلة الوعي البيئي لدو المواطنين وعدم اهتمام الدولة بمواردها الحيوية 6

 

 :التوصيات

عظم دول العرالم تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وجزءا  حيويا  مهما من الموارد الطبيعية المتجددة والتي تحرص م

على عدم إنقراضها، بل تسعى جاهدة إلى إثراء آراضيها بتنوعها وذلر  باسرتخدام أفضرل الطررت والوسراال المتاحرة السرتدامة 

 : استقرار التوازن الطبيعي للنظام البيئي وتأسيسا  على ذل  توصي الدراسة بما يلي

 .جلة حاليا  وتحديد وضعها من حيث االنقراض والمعرضة ل ـ إجراء مسوحات نوعية وكمية إلعادة تأكيد األنواع المس 6

 .ـ إجراء دراسات بيولوجية وأيكولوجية لتحديد المتطلبات الحياتية ألنواع الثدييات البرية الليبية 8

 .ـ توجي  طلبة الدراسات العليا إلجراء أبحاثهم كل فيما يخ   على أنواع الحيوانات البرية بما فيها الثدييات 6

 .سن وتفعيل التشريعات القانونية لحماية الحيوانات البرية من تدمير مواالها وصيدها الجاار ـ 1

 .ـ تشجيع حضور وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ذات العالقة بتنمية وتطوير إدارة الحيوانات البرية   6

 .ـ إقامة المحميات الطبيعية وتحسين إدارة المراعي الطبيعية 1

االتفاقيات اإلقليمية والدولية الموقعة عليها الدولة الليبية واستمرار التعاون مع المنظمات ذات العالقة لالستفادة مرن  ـ تفعيل 7

 .خبراتها وسياسات التمويل واإلدارة الراشدة

ز أصرول  ـ إن الوضع الراهن للتنروع الحيرو  بشرقي  النبراتي والحيرواني فري ليبيرا حررل جردا لرذل  يسرتوجب االهتمرام بحفر  2

 .الوراثية التي يهددها االنقراض ووضعها ال حيح ضمن إستراتيجيات التنمية البيئية المستدامة
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ABSTRACT 

This study aimed to review the literatures of Libyan wild mammals during the period 

(1826-1984). The literature review showed that the number of Libyan wild mammals which 

recorded till now was 65 species. Order Rodentia had more diversity (25 species), followed by 

Carnivora (14 species), then Chiroptera (9 species), and Artiodactyla (7 species), and 

Insectivora (5 species). Each of Lagomorpha and Cetacea were recorded by 2 species, while 

Hyracoidea had only one species.   

The present study concluded that during the last 50 years, 17% from the previously 

recorded wild mammalian species in Libya (11 species) were extinct, and 36% of them (23 

species) were now endangered. The state of 47% of these mammalian species (31 species) was 

certainly unknown.  

Finally, this study recommended that field survey and detailed biological and ecological 

studies were needed for carefully re-identifying and revising the wild mammalian species to 

confirm recorded species in Libya and discover the new records.  These studies were helpful to 

give more information about state of these species and methods to protect each of this wild 

mammalian species.  
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