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 التكاثر عند الحیوانات البیوضة

 

ھناك العدید من الحیوانات التي تتكاثر عن طریق وضع البیض، كالطیور والكثیر من الحیوانات البحریة 
  .الحیوانات البیوضة: ھذه الحیوانات تسمى. ومعظم الزواحف والحشرات

  :یكون إما داخلیا أو خارجیا) اإلخصاب(وتزاوج ھذه الحیوانات 

ا الجنسیة الذكریة واألنثویة فیقوم الذكر بحقن نطفتھ داخل فاإلخصاب الخارجي یكون عبر تالقي الخالی
األنثى حیث یتم إخصاب البویضات داخل جسمھا، والحیوانات ذات اإلخصاب الداخلي تنتج بویضات 

  .ونطفا أقل ألن إمكانیة تالقي األمشاج یكون أكثر احتمالیة

نثى، فاألنثى تضع بیضھا ثم یضیف أما اإلخصاب الخارجي فیكون باتحاد البیض بالنطاف خارج جسم األ
ومعظم الحیوانات التي یكون إخصابھا خارجیا تنتج فیضا من البیض والنطف لضمان . الذكر نطفھ إلیھا

  .اإلخصاب ألكثر عدد منھا وھذا المثال موجود خاصة عند بعض األسماك

نع العش ومكانھ، تختلف الحیوانات البیوضة في ما بینھا في طریقة وضع البیض وعدده، وطریقة ص
  :وسنضرب أمثلة على ذلك. وطریقة الحضانة ومدتھا، وفي كیفیة رعایة الصغار

ف��ي موس��م الحض��انة یق��وم المرب��ي ع��ادة بوض��ع الب��یض : ال��دجاج
ف�ي مك�ان مخص�ص ل�ذلك  -ال�ذي ق�ام بجمع�ھ م�ن قب�ل  -المخضب 

وذكر الدجاج�ة . یوما 21الغرض لكي تقوم الدجاجة بحضانتھ لمدة 
ال یقوم بحضانة البیض معھا، بل تظ�ل الدجاج�ة وح�دھا وھو الدیك 

ط��ول ھ��ذه الم��دة ف��ي ذل��ك المك��ان تحض��ن بیض��ھا وال تغ��ادره إال 
وعن��د نھای��ة ھ��ذه الفت��رة یب��دأ الب��یض ب��التفقیس، . لألك��ل أو الش��رب

وتخرج الفراخ من البیض وتبدأ في النق�ر بحث�ا ع�ن الطع�ام وتك�ون 
  .عل��ى حمای��ة نفس��ھاالدجاج��ة ق��دوتھا ف��ي ذل��ك حت��ى تص��بح ق��ادرة 

   

یتمی��ز الحم��ام بقدرت��ھ عل��ى التك��اثر الس��ریع ف��ي أي مك��ان : الحم��ام
وف�ي موس�م التك�اثر وبع�د . تتوفر فیھ مصادر التغذیة ومی�اه الش�رب

أن یتم اختیار مكان العش ویتم صنعھ من القش واألعشاب الجاف�ة، 
  وبعد عملیة االخصاب تقوم األنثى بوضع البیض�ة األول�ى الملقح�ة

وتختل�ف . ي الیوم التالي من التزاوج ثم البیضة الثانی�ة بع�د ی�ومینف
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بیضة الحمامة ع�ن بیض�ة الدجاج�ة ف�ي ض�عف قش�رتھا وص�غر ص�فارھا النس�بي ع�ن ص�فار ب�یض ال�دجاج 
  .جرام 21ویبلغ وزنھا حوالي 

دءا م�ن یوما، یشارك كل من ال�ذكر واألنث�ى فیھ�ا حی�ث یت�ولى ال�ذكر المھم�ة ب� 18تدوم فترة حضانة البیض 
وقب�ل موع�د الفق�س بی�وم . وتتولى األنثى المسؤولیة بقیة ساعات الی�وم 16صباحا وحتى الساعة  10الساعة 

تبدأ الصغار في نقر البیض�ة حت�ى تح�دث ش�قا ف�ي القش�رة لیس�مح لألف�راخ ب�الخروج منھ�ا، وغالب�ا م�ا یك�ون 
ج�رام، والجس�م ع�ار إال م�ن  15ي وتكون األف�راخ الناتج�ة ص�غیرة ج�دا ووزنھ�ا ح�وال. الفقس للبیضتین معا

  . بعض الزغب الخفیف

تسھر كبار الحمام عل�ى احتض�ان األف�راخ وتق�وم بتغ�ذیتھا بواس�طة نظ�ام یش�بھ الترجی�ع، حی�ث یق�وم الحم�ام 
الكبیر بإیالج منقارھا داخل مناقیر األفراخ لتتغذى على لبن الحوصلة، وتنفرد ذكور الحمام ع�ن بقی�ة ذك�ور 

وف�ي عم�ر ث�الث أس�ابیع تقریب�ا  .الطیور األخرى بقدرتھا على استرجاع ل�بن الحوص�لة وتغذی�ة األف�راخ بھ�ا
  .یبدأ الصغار بتناول الطعام بمفردھم

  

یطلق اسم الوقواق على مجموعة من الطیور، بینھما : الوقواق
ولھذه الطیور مناقیر طویلة . قرابة وتنتشر في أغلب أنحاء العالم

ً ما ومقوسة قلیالً، وتختلف عن معظم الطیور في أن اثنتین  نوعا
. ن لألمام واالثنتین األخریین تتجھان للخلفمن أصابعھا تتجھا

والوقواق الشائع ال یھتم برعایة صغاره مثل الكثیر من أنواع 
الوقواق األخرى في العالم القدیم، وھو یضع بیضھ في عش طائر 

ویكتمل تكوین بیضة . آخر ویتركھ لیفقس ولیتولى اآلخر رعایتھ
من البیض  الوقواق بسرعة كبیرة، وعادة تكون أول ما یفقس

ویأخذ الوقواق الحدیث الفقس في التنقل داخل العش؛ حتى .
یتالمس الجزء الغائر الموجود في ظھره مع بیضة أخرى أو فرخ 
صغیر، وعندئذ یتسلق الوقواق جوانب العش برجلیھ القویتین، 

یخلو  ویظل طائر الوقواق یكرر ھذه الحركة؛ حتى. ویقذف بالبیض واألفراخ األخرى إلى خارج العش
ً من سائر البیض واألفراخ، ویبقى فرخ الوقواق وحده لیتلقى كل الغذاء الذي یجلبھ أبواه  العش تماما

  .البدیالن

  

تضع السالحف البحریة البیض في مجموعات : السلحفاة البحریة 
ویتم وضع البیض . وعلى الشواطئ عندما یكون المد منخفضا

ا یكون لیال لتجنب عادة في نفس مكان والدة األنثى وعادة م
بیضة  200و 70فتقوم بحفر حفرة تضع فیھا بین . حرارة الجو

لتحظى بالدفء، وحینما یفقس البیض تنطلق الصغار بشكل 
  .غریزي إلى الماء لتستكمل دورة حیاتھا
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تضع الفراشة بیضھا على ورقة من الشجر، ثم تفقس  :الفراشة
بدأ الیرقانة بأكل بقایا فت) الیرقانة(البیضة ویخرج منھا األسروع 

البیضة ثم تأكل الورقة التي ھي علیھا وما حولھا وتنمو فیبدأ 
جلدھا في االنسالخ حتى یصل إلي االنسالخ األخیر فتتوقف 
الیرقانة عن األكل وتحبس نفسھا داخل شرنقة وتتحول ھذه 
الیرقانة تحوالت عدیدة داخل الشرنقة حتى تخرج في ما بعد 

  .فراشة مكتملة

   

  

ة بیضة في المرّ  60إلى  30تضع أنثى التمساح ما بین : التمساح
ض الدجاج، إال أنھ أكبر منھ ویشبھ بیض التماسیح بی. الواحدة

تخفي التماسیح بیضھا في أعشاش من . وقشرتھ أقل بریقا حجما
وتقوم األنثى . الفضالت والنبات أو تدفنھ في الرمل على الشواطئ

وعندما . لعش إلى أن یفقس البیضفي بعض األنواع بحراسة ا
وتساعد بعض . تسمع أصوات الصغار تحفر إلخراجھا من العش

  . أنواع التماسیح صغارھا على الخروج من البیض، ثم تحملھا في أفواھھا إلى الماء
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