
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔالنقراضمن ا راقيةراء العِ الفِ  ةانِمع ضاعة القُ  اميةنا يف حِ  معَ ساِمه   

 

 

Iraq Smooth-coated Otter Lutrogale perspicillata maxwelli 

قوُي مثلث  طويلُ  الذيلُ غمق لوناً. أمن القضاعة األوربية الشائعة و صغر حجماً أ
 الفراءُ  والتوازن,ُ السباحةُ  فيُ  عريضةُ يستخدمُ  قاعدة ذو الجانبيين الشكل مسطح

داكن أو مسود. بني  لونُ  ذوُ  الماُء) فيُ  (خاصةُعندماُ يكونُ  لماعُ  حريريُ  سميكُ 
الرأُس مستديُر صغير ذُو جبھةُ وخطم غير بارزين. تكون المسافةُ بيُن األنُف 
المستديُر واألذنيُن الصغيرتيُن اكبر من المسافة بين العينين واألنف. األقدام 

 األمامية كبيرة الحجم مقارنة بالجسم. 
 

 المستوطنةمن األنواع العراقية القضاعة ناعمة الفراء 
  في العالم النادرة والمعرضة لخطر األنقراض

  المساھمة في الحفاظ عليھا من خالل :رجو ن
  

  التقليدية كالبنادق والفخاخايقاف الصيد بالوسائل.
 من استخدام صيد األسماك بالصاعق  الحد

 .الكھربائي
 المحافظة على نظافة المياه العراقية.  
  .المساھمة في نشر ھذا المطبوع  

 األتحاد العالمي لصون األنواع   –تصوير: نيكول دوبلكس  - القضاعة ناعمة الفراء

  تل عرضا بأجھزة تق : تصاد عادة من أجل فرائھا أوقدالعراقية القضاعة ناعمة الفراء
 الصعق الكھربائية الخاصة بصيد األسماك .

والىت يف العراق  املسـتوطنة واملهددة خبطر أالنقراضو  النادرة نواع الضواري املائيةأ  تعترب القضاعة ( لكب املاء) انمعة الفراء العراقية واليت تعرف ٔايضًا بقضاعة ماكسويل من 
من غري املرشوع وقد تعرض لٔالابدة نتيجة لعمليات الصيد اجلائر وأالرس  1956عام من العراق . مت ٔاكتشاف هذا النوع ٔالول مرة جدًا يف أالهوار قليةلالتزال تتواجد ابعداد 

ان النادر من ٔاجل احلد من ٔاصطياده احملليني من التعرف عىل هذا احليو الطبيعية. يسامه هذا املنشور يف مساعدة الباحثني والصيادين  مواطنه فيفٔاضافة اىل جت الربية 
    واحملافظة علية.

 األصابعُ  ذات القصيرة والقوائمُ  المتطاولُ  الجسمُ  ذاتُ  المعيشة برمائيةُ  الضواريُ  منُ  :
 لماعُ  حريريُ  سميكُ  الفراءُ  ,عريضةُ  قاعدة ذو قويُ  طويلُ  وذيلُ  بصفاقياتُ  المزودةُ 

 ُ الرأُس مستديُر ذُو جبھةُ فاتح مائل للسمره. بني  لونُ  ذوُ  الماُء) فيُ  يكونُ  (خاصةُعندما
فميةُ (شوارب) طويلة,ُ تكون المسافةُ بيُن كُل مُن بارزةُ والخطم عريُض مُع شعيراُت 

األقدام األمامية صغيرة الحجم  األنُف المستديُر والعينيُن واألذنيُن الصغيريُن متساويةُ.
 مقارنة بالجسم. 

راقية القضاعة انمعة الفراء الع  

ائعة القضاعة أالوربية الش  
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وني  لقضاعة ناعمة الفراء العراقية يرجى األتصال بالبريد األلكترأذا كانت لديك مشاھدات تخص ا  alsheikhlyomar @ gamil.com  

 أثار األقدام األمامية للقضاعة ناعمة الفراءالعراقية 


