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من أجل متعة الزوار  حديقة التماسيح تواصل اإلبداع 

الســبت 23 مارس على الســاعة  11 صباحا  بحضور شــخصيات 
إلــى  باإلضافــة  بالمدينــة  و مدعويــن  فاعلــة و مهمــة 
 la تغطيــة صحفيــة للحــدث  حديقــة التماســيح ســتفتتح
تحتــوي  الثعابين(التــي  مغــارة   (grotte au serpents

على األناكوندا و البايتون. 

البايتــون  و   )Eunectes murinus( الخضــراء  األناكونــدا 
: )Malayopython reticulatus(

يعتبــران مــن أكبــر أنــواع الثعابيــن المتواجدة علــى كوكبنا. 
ــار و  ــن 5 و 6 أمت ــى  مــا بي مــن الممكــن أن يصــل طولهــا إل
ــراوح  ــذي يت ــك عــن وزنهــا ال ــار  ناهي ــادرا مــا يتجــاوز 7 أمت ن

بين  130 و 200 كيلوغرام .

ــش  ــوءات  تعي ــة الب ــى عائل ــي إل ــراء تنتم ــدا الخض األناكون
بالقــرب مــن الميــاه و تتواجــد بالجــزء الجنوبــي مــن القــارة 
األمريكيــة  تتغــذى علــى أنــواع عــدة مــن الطيــور الثدييــات 
الزواحــف أو األســماك  التــي تقضــي عليهــا بالضــم و الخنق 

.)Boa constrictor( و من هنا سميت بالبؤة الملتهمة

 بعــد ســتة أشــهر مــن الحمــل تلــد أنثــى االناكونــدا صغــارا 
قادرين على الصيد و العيش من دون الحاجة ألمهم 

أفاعــي البايتــون تتواجــد بآســيا و تغذيتهــا هــي نفــس 
تغذية االناكوندا .

اإلنــاث تبيــض )هــي مــن األنــواع البيوضــة( و تحتضــن بيضهــا 
عــن طريــق االلتــواء حولــه إد هــي قــادرة علــى الرفــع مــن 

درجة الحرارة من خالل ارتعاشات  نابعة من جسمها .

ــخصين  ــالع ش ــالم  ابت ــائل اإلع ــت وس ــنة 2018 تناقل ــي س ف
من طرف ثعابين  بايثون يتجاوز طولها 6 أمتار .

هنالــك إحصــاءات تشــير إلــى 350000 مــن جلــود البايثــون 
التــي تــم اصطيادهــا فــي الطبيعــة و يتــم تصديرهــا ســنويا 
االســتعماالت  فــي  اســتعمالها  بغــرض  اندونيســيا  مــن 

الجلدية .


