ﺳﺎﱒ ﻣ َﻌﻨﺎ ﰲ ِﺣﲈﻳﺔ اﻟ ُﻘﻀﺎﻋﺔ ِ
ِ
انﲻﺔ اﻟ ِﻔﺮاء اﻟ ِﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ا ٔﻻﻧﻘﺮاض
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ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻀﺎﻋﺔ ) ﳇﺐ اﳌﺎء( انﲻﺔ اﻟﻔﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ٔاﻳﻀ ًﺎ ﺑﻘﻀﺎﻋﺔ ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ ﻣﻦ ٔاﻧﻮاع اﻟﻀﻮاري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة واﳌﺴـﺘﻮﻃﻨﺔ واﳌﻬﺪدة ﲞﻄﺮ ا ٔﻻﻧﻘﺮاض ﰲ اﻟﻌﺮاق واﻟﱴ
ﻻﺗﺰال ﺗﺘﻮاﺟﺪ ابﻋﺪاد ﻗﻠﻴةل ﺟﺪ ًا ﰲ ا ٔﻻﻫﻮار .ﰎ ٔاﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ٔﻻول ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم  1956وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟ ٔﻼابدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﳉﺎﺋﺮ وا ٔﻻﴎ ﻏﲑ اﳌﴩوع ﻣﻦ
اﻟﱪﻳﺔ ٔاﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﲡﻔﻴﻒ ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻳﺴﺎﱒ ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻫﺬا اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎدر ﻣﻦ ٔاﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ٔاﺻﻄﻴﺎدﻩ
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﺔ.

اﻟﻘﻀﺎﻋﺔ انﲻﺔ اﻟﻔﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ي مثلث
أصغر حجماً من القضاعة األوربية الشائعة وأغمق لونا ً .الذي ُل طوي ُل قو ُ
ي السباحةُ والتوازن ُ,الفرا ُء
الشكل مسطح الجانبيين ذو قاعدة عريضةُ يستخد ُم ف ُ
ي لما ُ
سمي ُ
ع )خاصةُعندما ُ يكونُ ف ُي الما ُء( ذ ُو لونُ بني داكن أو مسود.
ك حرير ُ
الرأسُ مستدي ُر صغير ذ ُو جبھةُ وخطم غير بارزين .تكون المسافةُ بينُ األنفُ
المستدي ُر واألذنينُ الصغيرتينُ اكبر من المسافة بين العينين واألنف .األقدام
األمامية كبيرة الحجم مقارنة بالجسم.

اﻟﻘﻀﺎﻋﺔ ا ٔﻻورﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ

ي برمائيةُ المعيشة ُ
ذات الجس ُم المتطاو ُل والقوائ ُم القصيرة ذات األصاب ُع
 :منُ الضوار ُ
ُ
ُ
المزودةُ
ي لما ُ
ي ذو قاعدة عريضة ,الفرا ُء سمي ُ
ع
ك حرير ُ
بصفاقيات وذي ُل طوي ُل قو ُ
ُ
ي الما ُء( ذ ُو لونُ بني فاتح مائل للسمره .الرأسُ مستدي ُر ذ ُو جبھةُ
)خاصةُعندما يكونُ ف ُ
ُ
ُ
ُ
شعيرات فمية )شوارب( طويلة ُ,تكون المسافة بينُ ك ُل منُ
بارزةُ والخطم عريضُ م ُع
األنفُ المستدي ُر والعينينُ واألذنينُ الصغيرينُ متساويةُ .األقدام األمامية صغيرة الحجم
مقارنة بالجسم.

القضاعة ناعمة الفراء العراقية من األنواع المستوطنة
النادرة والمعرضة لخطر األنقراض في العالم
نرجو المساھمة في الحفاظ عليھا من خالل :


القضاعة ناعمة الفراءالعراقية  :تصاد عادة من أجل فرائھا أوقد تقتل عرضا بأجھزة
الصعق الكھربائية الخاصة بصيد األسماك .




ايقاف الصيد بالوسائل التقليدية كالبنادق والفخاخ.
الحد من استخدام صيد األسماك بالصاعق
الكھربائي.
المحافظة على نظافة المياه العراقية.
المساھمة في نشر ھذا المطبوع.

أثار األقدام األمامية للقضاعة ناعمة الفراءالعراقية
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القضاعة ناعمة الفراء -تصوير :نيكول دوبلكس – األتحاد العالمي لصون األنواع
أذا كانت لديك مشاھدات تخص القضاعة ناعمة الفراء العراقية يرجى األتصال بالبريد األلكتروني
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