
 

 

 التكاثر عند الحيوانات البيوضة

 

هناك العديد من الحيوانات التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، كالطيور والكثير من الحيوانات البحرية 

 ومعظم الزواحف والحشرات. هذه الحيوانات تسمى: الحيوانات البيوضة.

 وتزاوج هذه الحيوانات )اإلخصاب( يكون إما داخليا أو خارجيا:

الجنسية الذكرية واألنثوية فيقوم الذكر بحقن نطفته داخل  فاإلخصاب الخارجي يكون عبر تالقي الخاليا

األنثى حيث يتم إخصاب البويضات داخل جسمها، والحيوانات ذات اإلخصاب الداخلي تنتج بويضات 

 ونطفا أقل ألن إمكانية تالقي األمشاج يكون أكثر احتمالية.

ثى، فاألنثى تضع بيضها ثم يضيف أما اإلخصاب الخارجي فيكون باتحاد البيض بالنطاف خارج جسم األن

الذكر نطفه إليها. ومعظم الحيوانات التي يكون إخصابها خارجيا تنتج فيضا من البيض والنطف لضمان 

 اإلخصاب ألكثر عدد منها وهذا المثال موجود خاصة عند بعض األسماك.

ع العش ومكانه، تختلف الحيوانات البيوضة في ما بينها في طريقة وضع البيض وعدده، وطريقة صن

 وطريقة الحضانة ومدتها، وفي كيفية رعاية الصغار. وسنضرب أمثلة على ذلك:

فييي موسييم الحضييانة يقييوم المربييي عيياد  بوضييع البيييض : الدددجا 

فيي مكيان مخصيذ ليذلك  -اليذ  قيام بجمعيه مين قبيل  -المخضب 

يوما. وذكر الدجاجة  21الغرض لكي تقوم الدجاجة بحضانته لمد  

 يقوم بحضانة البيض معها، بل تظل الدجاجة وحيدها وهو الديك ال

طييول هييذه المييد  فييي ذلييك المكييان تحضيين بيضييها وال تغييادره إال 

لألكييل أو الشييرب. وعنييد نهاييية هييذه الفتيير  يبييدأ البيييض بييالتفقي ، 

وتخرج الفراخ من البيض وتبدأ في النقر بحثا عين الطعيام وتكيون 

 لييى حماييية نفسييها.الدجاجيية قييدوتها فييي ذلييك حتييى تصييب  قييادر  ع
  

يتميييز الحمييام بقدرتييه علييى التكيياثر السييريع فييي أ  مكييان : الحمددا 

تتوفر فيه مصادر التغذية ومياه الشرب. وفيي موسيم التكياثر وبعيد 

أن يتم اختيار مكان العش ويتم صنعه من القش واألعشاب الجافة، 

  وبعد عملية االخصاب تقوم األنثى بوضع البيضة األولى الملقحية

اليوم التالي من التزاوج ثم البيضة الثانية بعد ييومين. وتختليف  في

بيضيية الحماميية عيين بيضيية الدجاجيية فييي ضييعف قشييرتها وصييغر 



 

 

 جرام. 21صفارها النسبي عن صفار بيض الدجاج ويبلغ وزنها حوالي 

ءا مين يوما، يشارك كل من الذكر واألنثى فيها حييث يتيولى اليذكر المهمية بيد 18تدوم فتر  حضانة البيض 

وتتولى األنثى المسؤولية بقية ساعات اليوم. وقبل موعيد الفقي  بييوم  16ا وحتى الساعة صباح 10الساعة 

تبدأ الصغار في نقر البيضة حتى تحيد  قيقا فيي القشير  ليسيم  لألفيراخ بيالخروج منهيا، و البيا ميا يكيون 

إال مين  جيرام، والجسيم عيار 15الفق  للبيضتين معا. وتكون األفراخ الناتجة صيغير  جيدا ووزنهيا حيوالي 

 بعض الز ب الخفيف. 

تسهر كبار الحمام على احتضان األفيراخ وتقيوم بتغيذيتها بواسيطة نظيام يشيبه الترجييع، حييث يقيوم الحميام 

الكبير بإيالج منقارها داخل مناقير األفراخ لتتغذى على لبن الحوصلة، وتنفرد ذكور الحمام عن بقية ذكور 

الحوصلة وتغذيية األفيراخ بهيا. وفيي عمير ثيال  أسيابيع تقريبيا الطيور األخرى بقدرتها على استرجاع لبن 

 يبدأ الصغار بتناول الطعام بمفردهم.

 

يطلق اسم الوقواق على مجموعة من الطيور، بينهما : الوقواق

قرابة وتنتشر في أ لب أنحاء العالم. ولهذه الطيور مناقير طويلة 

ً ما ومقوسة قليالً، وتختلف عن معظم الطيور في أن اثنتين  نوعا

من أصابعها تتجهان لألمام واالثنتين األخريين تتجهان للخلف. 

والوقواق الشائع ال يهتم برعاية صغاره مثل الكثير من أنواع 

الوقواق األخرى في العالم القديم، وهو يضع بيضه في عش طائر 

آخر ويتركه ليفق  وليتولى اآلخر رعايته. ويكتمل تكوين بيضة 

ير ، وعاد  تكون أول ما يفق  من البيض الوقواق بسرعة كب

.ويأخذ الوقواق الحديث الفق  في التنقل داخل العش؛ حتى 

يتالم  الجزء الغائر الموجود في ظهره مع بيضة أخرى أو فرخ 

صغير، وعندئذ يتسلق الوقواق جوانب العش برجليه القويتين، 

لوقواق يكرر هذه الحركة؛ حتى يخلو ويقذف بالبيض واألفراخ األخرى إلى خارج العش. ويظل طائر ا

ً من سائر البيض واألفراخ، ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل الغذاء الذ  يجلبه أبواه  العش تماما

 البديالن.

 

تضع السالحف البحرية البيض في مجموعات : السلحفاة البحرية 

وعلى الشواطئ عندما يكون المد منخفضا. ويتم وضع البيض 

  مكان والد  األنثى وعاد  ما يكون ليال لتجنب عاد  في نف

بيضة  200و 70حرار  الجو. فتقوم بحفر حفر  تضع فيها بين 

لتحظى بالدفء، وحينما يفق  البيض تنطلق الصغار بشكل 

  ريز  إلى الماء لتستكمل دور  حياتها.

  



 

 

تضع الفراقة بيضها على ورقة من الشجر، ثم تفق   :الفراشة

منها األسروع )اليرقانة( فتبدأ اليرقانة بأكل بقايا  البيضة ويخرج

البيضة ثم تأكل الورقة التي هي عليها وما حولها وتنمو فيبدأ 

جلدها في االنسالخ حتى يصل إلي االنسالخ األخير فتتوقف 

اليرقانة عن األكل وتحب  نفسها داخل قرنقة وتتحول هذه 

ج في ما بعد اليرقانة تحوالت عديد  داخل الشرنقة حتى تخر

 فراقة مكتملة.

  

 

  بيضة في المر   60إلى  30تضع أنثى التمساح ما بين : التمساح

ض الدجاج، إال أنه أكبر منه الواحد . ويشبه بيض التماسي  بي

وقشرته أقل بريقا. تخفي التماسي  بيضها في أعشاش من  حجما

نثى الفضالت والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم األ

في بعض األنواع بحراسة العش إلى أن يفق  البيض. وعندما 

تسمع أصوات الصغار تحفر إلخراجها من العش. وتساعد بعض 

 أنواع التماسي  صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء. 

 


