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الحيوان الولود يتٌاسل عي طريق بيىض تتلقح وتٌوى داخل
الحيىاًاث الوكتولت الٌوى ،لكٌها أصغر في حجوها.

ملف عـن  :التكاثر عند الحيواناث الولودة

جسن األم .وتشبه هىاليد الحيىاًاث الىلىدة

ترضع الحيىاًاث الىلىدة صغارها فهي حيىاًاث لبىًت .تسوّى أيضا الثديياث
وهعظن الثديياث  ،والعديد هي السواحف ،وبعض األسواك ،هي هي الحيىاًاث التي تلد .أها في الحيىاًاث التي
تبيض فإى البيض الولقح يٌوى خارج جسن األم.
ال بىجىد زوج .وبؼذ أٌ ٌتى انهقاء بٍٍ انزكش واألَثى تذًم األَثى طغٍشها أو
ال يتنّ التّكاثر بالىالدة إ ّ
طغاسها فً بطُها يذّة صيٍُّت تؼشف بانذًم .وٌختهف ػذد انظّغاس فً كمّ والدة يٍ دٍىاٌ إنى آخش كًا ٌختهف
ػذد انىالداث ويذّة انذًم .وبؼذ فتشة انذًم تضغ األو يا فً بطُها وتقىو بشػاٌته وإسضاػه دتى ٌظبخ قادسا
ػهى االػتًاد ػهى َفغه.
وانذٍىاَاث انىنىدة قذ تختهف فً َىع غزائها وفً ًَط تُقّهها ،ونكُّها تتكاثش بُفظ انطشٌقت.
فُجذ يٍ بٍٍ انذٍىاَاث انىنىدة يٍ هى الدى و يٍ هى ػاشب و يٍ هى كانش ،ويثال رنك:

القط
تظٍُفه دغب َىع انغزاء :دٍىاٌ الدى
ػذد انىالداث :يشتٍٍ فً انغُت
فتشة انذًمٌ 65 – 62 :ىيا
ػذد انظغاس :يٍ  3إنى  5وتظم أدٍاَا إنى  10هشسة
فتشة انشضاػتٌ 45 :ىيا
اعى انزكش :قط
اعى األَثى :قطت
اعى انظغٍش :هش

األرنب
تظٍُفه دغب َىع انغزاء :ػاشب
ػذد انىالداث :يتىعط 7يشاث فً انغُت
يذة انذًمٌ 31:ىيا
ػذد انظغاس :يٍ 8إنى  16خشَق
فتشة انشضاػت 5 – 4:أعابٍغ
اعى انزكش :أسَب
اعى األَثى :أسَبت أو خشَقت
اعى انظغٍش :خشَق
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الخنزير البري

تظٍُفه دغب َىع انغزاء :كانش
ػذد انىالداث :تظم إنى  4يشاث فً انغُت
يذة انذًم115 - 112 :
ػذد انظغاس :يٍ  4إنى  6خُاٍَض
فتشة انشضاػت 3 – 2 :أشهش
اعى انزكش :خُضٌش
اعى األَثى :خُضٌشة
اعى انظغٍش :خُىص
وَجذ يٍ بٍٍ انذٍىاَاث انىنىدة يٍ ًٌشً ويٍ ٌقفض ويٍ ٌجشي ويٍ ٌغبخ ويٍ ٌطٍش ،يثال رنك:

الكلب
ًَط انتُقم :انًشً
ػذد انىالداث :يشة أو يشتٍٍ فً انغُت
يذة انذًم :يتىعطٌ 62ىيا
ػذد انظغاس :يٍ 4إنى  8جشاء
فتشة انشضاػت 7 – 3:أعابٍغ
اعى انزكش :كهب
اعى األَثى :كهبت
اعى انظغٍش :جشو

الكنغر
ًَط انتُقم :انقفض
يذة انذًمٌ 200 :ىيا
ػذد انظغاس1 :
فتشة انشضاػت :بؼذ خشوج انظغٍش تقىو األو بئسضاػه 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
ًَط انتُقم :انجشي
ػذد انىالداث :يشة وادذة فً انغُت
يذة انذًم :قشابت شهشٌٍ
ػذد انظغاس :يٍ 5إنى  7ضغابٍظ
اعى انزكش :ثؼهب
اعى األَثى :ثؼهبت
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حوت البالين
ًَط انتُقم :انغبادت
ػذد انىالداث :يشة كم  3عُىاث
يذة انذًم :أكثش يٍ  10أشهش
ػذد انظغاس1 :

الخفاش :وفيه أكثر من  950نوع
ًَط انتُقم :انطٍشاٌ
ػذد انىالداث :أغهب أَىاػه ٌهذ يشة وادذة فً انغُت
يذة انذًم :تتشاوح بٌٍٍ 40ىيا و 8شهىس دغب انُىع
ػذد انظغاس 1:ػُذ يؼظى انخفافٍش
فتشة انشضاػت :يٌٍ 18ىو إنى  9أشهش دغب انُىع

اختبش معلىماتل

هىاك فاسق بسيط ميض الحيىاواث التي تلذ عه تلل التي تبيض بمجشد الىظش إليها
الحيىاواث التي تلذ لها أرن باسصة و الحيىاواث التي تبيض لها أرن ضامشة (مجشد ثقب)
ماألفعى والسلحفاة الضب والسحليت
ولهزا مان الخفاش مه الحيىاواث الىلىدة مع اوه طائش ألوه يملل أروا باسصة
ولهزا السبب أيضا اعتبشث الذيىاصىساث الضخمت مه الحيىاواث التي تبيض الن أراوها ضامشة
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