
  حصر أولً للخفاشٌات فً سورٌة

 

Preliminary Survey for Bat Fauna of Syria  

 * إبراهٌم مام خٌر      و      *شهاب عدوان         

 إداسة بحىد وقبٌت النببث، الهٍئت الؼبهت للبحىد الؼلوٍت الضساػٍت* 



  Introductionمقدمة 

 :قذٌوت هشاجغ هً الشبم بالد هنطقت فً شٌاتببلخفب اهخوج الخً الذساسبث هؼظن

Wettstein, 1913 

Trouessart & Kollman, 1923 

Harrıson & Lewis, 1961 

Atallah & Harrison, 1967 

Atallah, 1977 

Nader & Kock, 1983 

 

 :الوخىسط وششق االوسط الششق الونطقت فً ببلخفبشٍبث اهخوج الخً الحذٌثت الذساسبث بؼط وهنبك

Benda & Horáček, 1998 

Horáček et al., 2000 

Hanák et al., 2001 

Benda et al., 2003 (a + b) 

Benda & Karataş, 2005 

 

 :االقخصبدٌت االهوٍت راث االنىاع ػلى الخشكٍض هغ سىسٌت فً للخفبشٍبث الحٍىي الخنىع لذساست حقلً بوسح بذأنب 2004 الؼبم هنز

Shehab & Mamkhaır, 2004 

Shehab & Mamkhaır, in press 

Shehab et al., in press 

Shehab et al., in press 

 

 وبٍئبحهب حىصػهب ػن بٍبنبث هغ سىسٌت فً للخفبشٍبث الحقلً الوسح نخبئج البحذ هزا فً ونؼشض



   Classificationتصنٌف الخفاشٌات 

Class: Mammalia 

 

     Order: Chiroptera (19 Families + 170 genera + 900 species) 

 

 1- Suborder: Megachiroptera: fruit-eating bats; one family   

 2- Suborder: Microchiroptera: 1) Insectivorous bats 

                          2) Carnivorous bats 



   Material & Methods المواد والطرائق









 القٌاسات الخارجٌة



 قٌاسات الجمجمة واالسنان



Rousettus aegyptiacus (E. Geoffroy, 1810) 

Family Pteropodidae (Fruit Bats) 

 خفاش الفاكهة المصري

 2004سجل للمرة األولى من سورٌة فً حزٌران 



 مستعمرات خفاش الفاكهة المصري



Family Hipposideridae (Leaf-nosed Bats) 

 الخفاش ذو  الورٌقات األنفٌة الثالثٌة

The Trident Leaf-nosed Bat: Asellia tridens (J. Anderson, 1881) 



Family Emballonuridae (Tomb Bats) 

 الخفاش عاري البطن

The Naked-bellied Tomb bat, Taphozous nudiventris  



Family Molossidae (Free-tailed Bats) 

 الخفاش حر الذٌل

The European Free-tailed Bat: Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)  



 الخفاش النضوي الكبٌر

The Greater Horseshoe Bat: Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)  

Family Rhinolophidae (Horseshoe Bats) 



 خفاش البحر المتوسط النضوي

The Mediterranean Horseshoe Bat, Rhinolophus euryale 

Family Rhinolophidae (Horseshoe Bats) 



سجل للمرة األولى من سورٌة فً شباط 

2005 

Family Rhinolophidae (Horseshoe Bats) 

 الخفاش النضوي الصغٌر

The Lesser Horseshoe Bat, Rhinolophus hipposideros  





Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 الخفاش ذو األذن الشبٌهة بأذن الفأر

Greater Mouse-eared Bat:  Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 



Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 السٌروتٌن

The Serotine Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 



Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 خفاش بوتا

Botta’s Serotine Eptesicus bottae (Peters, 1869) 



Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 خفاش كهلً

Kuhl’s Pipistrelle : Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817) 



Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 خفاش الصحراء طوٌل األذن

The Desert Long-eared Bat, Otonycteris hemprichii 



Family Vespertilionidae (Vespertilioned Bats) 

 االصابعالخفاش طوٌل 

Bent-winged Bat: Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)  



 :فوائد الخفاشٌات

 أعداء حٌوٌة للحشرات

 لبرازها قٌمة سمادٌة عالٌة

 لها دور مهم فً حفظ التوازن الحٌوي 

 :أضرار الخفاشٌات

هناك نوع وحٌد هو خفاش الفاكهة المصري ٌهاجم ثمار البساتٌن، فً حٌن 

 .ٌعتمد بشكل أساسً على الثمار البرٌة



ال توجد تشرٌعات خاصة لحماٌة الخفاشٌات فً سورٌة بالرغم أن بعض 

 .االنواع مهددة باالنقراض

تتعرض الخفاشٌات فً سورٌة بشكل أساسً لخطر استخدام المبٌدات •

 الزراعٌة

 .تتعرض لالزعاج نتٌجة احتالل الكهوف من قبل الرعاة إلٌواء المواشً•

 .تتعرض لالزعاج نتٌجة عملٌات  الترمٌم التً تتم فً المناطق االثرٌة•

تتعرض للقتل العمد من قبل البعض بدوافع متعددة منها الطب الشعبً المستند •

 .إلى الخرافات

 :حالة الخفاشٌات فً سورٌة



  Conclusionالخالصة    

نوعًا من الخفاشيات في البيئات السورية،  16بينت نتائج المسح الحقمي وجود •
 .جنساً  12تنتمي لست فصائل و

 .كما بينت دراساتنا المستمرة وجود سبعة أنواع أخرى•
 .نوعا 23وبذلك فإن العدد الحالي لمخفاشيات المسجمة من سورية هو •
يتوقع وجود عدة انواع أخرى في البيئات السورية، حيث تم تسجيل انتشارها من •

وبالتالي ( تركيا، لبنان، العراق، فمسطين واالردن)مناطق قريبة من الحدود السورية  
نوعا في حال متابعة المسح  30يتوقع وصول عدد الخفاشيات السورية إلى 

 .الحقمي
 
 .يجب المحافظة عمى الخفاشيات بكونها تتغذى عمى كميات كبيرة من الحشرات•



جزٌل الشكر لكل من قدم المساعدة لتنفٌذ هذا البحث من الزمالء فً 
 مراكز البحوث العلمٌة الزراعٌة فً محافظات القطر

 شكشاً لالسخوبع

 الهيئة العبمة للبحوث العلمية الزراعية 

GCSAR 


