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 نمر سيبيريا
أكبر قط فى العالم يصل طوله 

  ٣١٨قدم ووزنه حتى  ١٣حتى 
كيلو لكنه يتعرض للمطاردة 
لعظامه الشھيرة التى ' تزال 

 تستعمل فى الطب الصينى التقليدى

%٨١......................السرعة  

%٧٩.......................الھجوم  

%١٩...............الوعى بالخطر  

%    ٤٤............فرص البقاء  

%٦١.....................التكيف  

 الغوري6
حيوان نباتى يمتاز بلطفه وطيبته 
يحيا حياة ھادئة ويحب اللعب 

كثيرا و ھو أيضا غير عدائى مع 
 ا'نسان أ' أذا تعرض 'ستفزاز

%٦٣..................السرعة  

%٨٢....................الھجوم  

%٣١..........الوعى بالخطر  

%٥٠................فرص البقاء  

%      ٤٢...............التكيف  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاكوار   
أكبر قط برى فى نصف الكرة 
ا#رضية  الغربى جمال شكله أيضا 
سبب ھ+كه فالصيادون يستھدفون 
جلده المرقط كمكافأة على بطو1تھم و 
 مھا ھراتھم                      

%٨٥..........................السرعة  

%٧٢..........................الھجوم  

%٣٥................الوعى بلخطر  

%٥٠......................فرص البقاء  

%٧٥.........................التكيف  

                     

 نمر الثلوج
قط مدھش ماھر فى التخفى فى 

المرتفعات الصخرية أعالى جبال 
الھم6ية لكن بيئته الطبيعية معرضة 

لEختفاء السريع بسبب توسيع 
 مناطق السكن البشرية

%٧٥.......................السرعة  

%        ٧٠................الھجوم  

%   ٦٠.............الوعى بالخطر  

%٤٤...................فرص البقاء  

%    ٣١....................التكيف  
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 وحيد القرن
قيمة عاج وحيد القرن فى سوق 

فعه قانونية تدالتجارة الغير 
للقتال دفاعا عن حقه ومع 

دو'ر أمريكى للباوند ٣٠٠٠٠  

%٦٥........السرعة  

%٨٥................الھجوم  

%٩٥.............الوعى بلخطر  

%٥٦..............فرص البقاء  

%٥٠................التكيف  

 

 البطريق
ا''ف من ا�زواج المؤھلة لوضع 

البيض تتعرض اليوم لخطر أن 
تصبح بضع مئات فقط أعداد قد 

تذوب ھى ا�خرى خ6ل عقود مع 
 تزايد احترار ا�رض

%٣٥...................السرعة  

%٢٥.....................الھجوم  

%٦٥.................الوعى بالخطر  

%٢٦................فرص البقاء  

%١٠.........................تكيفال  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجل البحر
سنة  ٢٠ال  فقط فى خ6ل

الماضية كاد الصيد المفرط يقضى 
على أعداد ھذه الثدييات الرائعة 

اليوم ھى بحاجة ماسة ألى الحماية 
 للبقاء

%٥٧...............السرعة  

%٣٣.................الھجوم  

%٥٥.............الوعى بالخطر  

%٤١............فرص البقاء  

 

 

 أكل النمل العم6ق
أقدام ويلتھم حتى  ٧يصل طوله ألى 

حشرة فى اليوم ليستحق  ٣٠٠٠٠
أسمة بجداره  'كنه مع خسارة 
له أراضية يكسر ا�ماكن التى يتوفر 

 الغذاءه

%٢٥..................السرعة  

%١٥...................الھجوم  

%٧٥................الوعى بالخطر  

%١٢..............فرص البقاء  

%١٥..............التكيف  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمساح الغJ الھندى

أمتار و يعتبر  ٦يصل طوله حتى 
منقرضا من الباكستان بسبب 
تجارة الجلد غير قانونى لكن 

ائه 'يزال قائما ا�مل فى بق  

مع مراكز تربيته فى ا'سر وفى 
 الھند و النيبال

%٧٠...............السرعة  

%٨٥..............الھجوم  

%٢٥...........الوعى بالخطر  

%٦٠..........فرص البقاء  

 النسر ا�صلع
ھذا الطائر الذى يحلق فوق سھول 
أمريكا الشمالية يسجل عوده سريعة 
منذ ستينيات القرن الماضى و' شك 
فى أن أعداده ستزيد بخطى بطيئة 

 ولكن ثابتة 

%٧٦.................السرعة  

%٣٦.....................الھجوم  

%٥٦................الوعى بالخطر  

%٧٤.................فرص البقاء  

%٨٢..................التكيف  


