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ﻣن ﻭﻳكيبيدﻳا ،الموسوعة الحرة

أسد البحر حيوان ﺑحري ﻳشبه الفقمة سمي أسد البحر لوجوﺩ عرف حول ﺭقبة الذكوﺭ ﻳشبه لبدة
األسد.

أسد البحر

SUBORDER PINNIPEDIA
Family Otariidae
Subfamily Arctocephalinae
جنس (Arctocephalus (southern fur seal; 8 species
جنس (Callorhinus (northern fur seal; 1 species
Subfamily Otariinae
جنس Eumetopias
Steller sea lion, E. jubatus
جنس Neophoca
أسد البحر األستراليN. cinerea ,
جنس Otaria
South American sea lion, O. flavescens

التصنيف العلمي
النطاق:

حقيقيات النوى

المملكة:

الحيواﻧات

الشعبة:

الحبليات

الطائفة:

الثدﻳيات

الرتبة:

اللواحم

الفيلق:

زعنفيات األقداﻡ

حنس Phocarctos
أسد ﺑحر ﻧيوزﻳلندا or Hooker's Sea Lion, P. hookeri
جنس Zalophus
أسد البحر الكاليفوﺭﻧيZ. californianus ,
(Japanese sea lion, Z. japonicus - extinct (1950s
Galapagos sea lion, Z. wollebaeki
Family Phocidae: true seals
Family Odobenidae: Walrus

    
حيوان لبون ضاﺭ ﻣن الفقميات ،ﻭھو ﻣن ﺭﻧبة زعنفيات األقداﻡ ،ﻣوطنه ساحل كاليفوﺭﻧيا ﻭجرز غاالﺑاغوس ﻭالساحل الياﺑاﻧي ﻭعاﺩة ﻣا ﻳألف المياه
الساحلية ،ﻭھو األسد البحر الذي ﻧشاھده عاﺩة في حدائق الحيواﻧات ،ﻳبلغ طوله حوالي  240سم ﻭﻳزن حوالي  280كلغ ،ﻭله ﻣعطف ﺑني ﻭللذكر ﻣنه عرف
ﺑاﺭز كبير ،ﻳبدأ ﻣوسم التكاثر ﺑين ﺷھري أﻳاﺭ ﻭحزﻳران ،فيدافع الذكر عن إﻧاثه ،ﻭﺑعد فترة حمل تدﻭﻡ  12ﺷھرا تلد األﻧثى صغيرا ﻭاحدا ،ﻭترضعه لمدة 3
أﺷھر حتى ﻳصبح ﺑعدھا قاﺩﺭا على العناﻳة ﺑنفسه.
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ﻳألف ھذا الحيوان العيش في المياه الساحلية ﻭالمناطق الساحلية الصخرﻳة للباسيفيكي ﻭفي آسيا ،ﻳبلغ طوله اإلجمالي حوالي  3أﻣتاﺭ ﻭﻳزن ﻧحو  1100كلغ،
ﻭعاﺩة ﻣا تكون األﻧثى أﺧف ﻭزﻧا ﻣن الذكر ﻭأقصر ﻣنه ،إﺫ ﻳبلغ طولھا حوالي  %75ﻣن طول الذكر ﻭتزن ﻧحو  %25ﻣن ﻭزﻧه ،ﻭالذكر ﺑلون الفلين لكن
صدﺭه ﻭﺑطنه ﺩاكنان ﻭتبدﻭ األﻧثى ﺑلون ﺑاھت ﺑينما تميل ألوان الصغاﺭ إلى السواﺩ ،ﻭعنقه غليظة ﻭله عرف كثيف ،ﻭكما ھو األﻣر في كل الزعنفيات فإن
ألسد البحر  34سنا توجد ﺧلف األﻧياب الخلفية ،ﻭﻳعتبر ﻣن أكبر العجول البحرﻳة ﺫﻭات األﺫﻧين ﻭﺫلك لظھوﺭ أﺫﻧيه ﺑوضوح ﺑخالف الفقمات األﺧرى،
ﻭعندﻣا ﻳحين ﻣوسم التناسل في أﻳاﺭ ﻳبدأ أسد البحر في التجمع ضمن ﻣجموعات كبيرة حيث تصل الذكوﺭ أﻭال إلى ﻣجاثم الطيوﺭ في الجزﻳرة ،ﻭﻳؤسس كل
ﺫكر ﻣنطقته ﻭﻳدافع عنھا ضد الذكوﺭ األﺧرٮن ،ﻭﺑعد أسبوعين تصل اإلﻧاﺙ الحواﻣل حيث تصبح كالزﻭاﺭ في ﻣنطقة الذكر ثم ال تلبث األﻧثى أن تلد ،ﻭﺑعد
ﺫلك تحدﺙ المعاﺷرة ﻭتبقى البيضة المخصبة ال تنغرس في الرحم حتى حلول تشرﻳن األﻭل ،ﻭتعتني األﻡ ﺑضغاﺭھا حتى ﺑلوغھم السنة األﻭلى ﻣن العمر.
ھذه ﺑذﺭة ﻣقالة عن الثدﻳيات تحتاج للنمو ﻭالتحسين ،فساھم في إثرائھا ﺑالمشاﺭكة في تحرﻳرھا )https://ar.wikipedia.org
.(/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit
ﻣجلوﺑة ﻣن "&oldid=11425887أسد_البحر="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفات :حيواﻧات ﻣفترسة حيواﻧات ﺑرﻣائية ثدﻳيات زعنفيات األقداﻡ
آخر تعديل لھذه ال صفحة كان يوم  18أغسطس  2013الساﻋة . 11:40
الن صوص منشورة برخ صة المشاع اإلبداﻋي :النسبة-الترخيص بالمثل  . 3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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