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 التكاثر عنذ الحيوانات الولودة

 

 
 

 

 
كم انكائُاث انذٍت تتكاثش كً تغتقٍى انذٍاة ػهى وجه األسع، 

فانُباث ٌتكاثش واإلَغاٌ ٌتكاثش وكزنك انذٍىاٌ، وانذٍىاَاث 

َىػاٌ يٍ دٍث طشٌقت تكاثشها، إر َجذ انذٍىاَاث انبٍىػت 

انتً تتكاثش ػٍ طشٌق وػغ انبٍغ، وانذٍىاَاث انىنىدة انتً 

 .تتكاثش بانىالدة

تُتًً انذٍىاَاث انىنىدة بشكم أعاعً إنى ػائهت انثذٌٍاث، 

وبؼذ أٌ ٌتى انهقاء بٍٍ انزكش واألَثى تذًم األَثى طغٍشها أو 

وٌختهف ػذد . طغاسها فً بطُها يّذة صيٍُّت تؼشف بانذًم
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انّظغاس فً كّم والدة يٍ دٍىاٌ إنى آخش كًا ٌختهف ػذد 

وبؼذ فتشة انذًم تؼغ األو يا فً . انىالداث ويّذة انذًم

بطُها وتقىو بشػاٌته وإسػاػه دتى ٌظبخ قادسا ػهى 

 .االػتًاد ػهى َفغه

وانذٍىاَاث انىنىدة قذ تختهف فً َىع غزائها وفً ًَط تُّقهها، 

 .ونكُّها تتكاثش بُفظ انطشٌقت

فُجذ يٍ بٍٍ انذٍىاَاث انىنىدة يٍ هى الدى و يٍ هى ػاشب 

 :و يٍ هى كانش، ويثال رنك
 

 القط

 
 

 

 دٍىاٌ الدى: تظٍُفه دغب َىع انغزاء

 يشتٍٍ فً انغُت: ػذد انىالداث

  ٌىيا65 – 62: فتشة انذًم

  هشس10 وتظم أدٍاَا إنى 5 إنى 3يٍ : ػذد انظغاس

  ٌىيا45: فتشة انشػاػت
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 قط: اعى انزكش

 قطت: اعى األَثى

 هش: اعى انظغٍش

 األرنب
 

 
 

 

 ػاشب: تظٍُفه دغب َىع انغزاء

  يشاث فً انغُت7يتىعط : ػذد انىالداث

  ٌىيا31: يذة انذًم

  خشَق16 إنى 8يٍ : ػذد انظغاس

  أعابٍغ5 – 4: فتشة انشػاػت

 أسَب: اعى انزكش

 أسَبت أو خشَقت: اعى األَثى

 خشَق: اعى انظغٍش
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 الخنزير البري

 

 
 

 كانش: تظٍُفه دغب َىع انغزاء

  يشاث فً انغُت4تظم إنى : ػذد انىالداث

  115 - 112: يذة انذًم

  خُاٍَض6 إنى 4يٍ : ػذد انظغاس

  أشهش3 – 2: فتشة انشػاػت

 خُضٌش: اعى انزكش

 خُضٌشة: اعى األَثى

 خُىص: اعى انظغٍش

 

وَجذ يٍ بٍٍ انذٍىاَاث انىنىدة يٍ ًٌشً ويٍ ٌقفض ويٍ 

 :ٌجشي ويٍ ٌغبخ ويٍ ٌطٍش، يثال رنك
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 الكلب
 

 
 

 

 

 انًشً: ًَط انتُقم

 يشة أو يشتٍٍ فً انغُت: ػذد انىالداث

  ٌىيا62يتىعط : يذة انذًم

  جشاء8 إنى 4يٍ : ػذد انظغاس

  أعابٍغ7 – 3: فتشة انشػاػت

 كهب: اعى انزكش

 كهبت: اعى األَثى

 جشو: اعى انظغٍش
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 الكنغر

 

 
 

 

 انقفض: ًَط انتُقم

  ٌىيا200: يذة انذًم

 1: ػذد انظغاس
بؼذ خشوج انظغٍش تقىو األو بئسػاػه : فتشة انشػاػت

وإدخانه يباششة إنى جٍبها ورنك دتى ٌغتكًم يشادم انًُى 

وكزا دًاٌته يٍ األػذاء، وٌبقى انظغٍش دىانً عُت أو عُت 

وَظف فً انجٍب دتى تذظ األو أَه أطبخ قادسا ػهى تذًهه 

 .انًغؤونٍت
 

 الثعلب
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 انجشي: ًَط انتُقم

 يشة وادذة فً انغُت: ػذد انىالداث

 قشابت شهشٌٍ: يذة انذًم

  ػغابٍظ7 إنى 5يٍ : ػذد انظغاس

 ثؼهب: اعى انزكش

 ثؼهبت: اعى األَثى

 ػغبىط: اعى انظغٍش

 

 حوت البالين
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 انغبادت: ًَط انتُقم

  عُىاث3يشة كم : ػذد انىالداث

  أشهش 10أكثش يٍ : يذة انذًم

 1: ػذد انظغاس
 

  نوع950وفيه أكثر من : الخفاش

 

 

 
 

 
 

 

 

 انطٍشاٌ: ًَط انتُقم

 أغهب أَىاػه ٌهذ يشة وادذة فً انغُت: ػذد انىالداث

  شهىس دغب انُىع8 ٌىيا و40تتشاوح بٍٍ : يذة انذًم

  ػُذ يؼظى انخفافٍش1: ػذد انظغاس
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  أشهش دغب انُىع9 ٌىو إنى 18يٍ : فتشة انشػاػت

 


