
االمضيیف االمحلي – بيیلي

بيیلي هو ووَلَّب، أأيي كنغر صغر. االولَّب هو من عائلة االكنغر، لكنه عاددةة 
أأصغر حجماً.

منطقة االشاطئ
سمكة االداامزيیل

 هذهه االسمكة االبحريیة االجميیلة تأتي في أألواانن متعدددةة وومذهلة، وويیمكن أأنن
 نجدها في االميیاهه ااالستواائيیة. تقضي هذهه االسمكة عاددةة ووقتها بيین االشعابب

 االمرجانيیة. أأكثر أأنوااعها شيیوعاً هي ”سرجنت ميیجورر“،
”كلونفيیش“ (االمعرووفة أأكثر تحت إإسم ”نيیمو“!) وو”االشيیطانن ااألززررقق“.

االسالحف االبحريیة االخضرااء

 تقضي االسالحف االبحريیة االخضرااء معظم حيیاتها تحت االماء. تزحف
 صغارر االسالحف االتي فقست حديیثاً إإلى االبحر من مكانن االتفقيیس على
 االشاطئ، ووتعيیش في االبحر حيیث تتغذىى من صغارر ااألسماكك، االقشريیاتت
 ووقنادديیل االبحر. ما يیميیّز هذهه االسالحف االكبيیرةة هو أأنها تأكل االعشب، لذاا

فإنها تقضي حيیاتها بيین ااألعشابب االبحريیة في االميیاهه االضحلة.

سمك ااألنثيیاسس

يیعيیش سمك ااألنثيیاسس في شعابب االمحيیطاتت ااالستواائيیة وواالبحارر. إإنها سمكة 
خاددعة ألنها يیمكن أأنن تكونن في االوقت نفسه ذذكر ووأأنثى. تعيیش هذهه 

ااألسماكك عاددةة في مجموعاتت من خمسة على ااألقل من ااإلناثث ووذذكر 
ووااحد، ووعندما يیموتت االذكر، تتحولل ااألنثى ااألكبر عمرااً ببساطة إإلى ذذكر 

لتحل محله. 
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  صفحة االوقائع



االلورركت بلونن قوسس االقزحح

هذاا االببغاء ااألستراالي ذذوو ااأللواانن االمتعدددةة وواالجذاابة يیمكن إإيیجاددهه في 
االغاباتت االمطريیة، ووذذااتت ااألشجارر االكثيیفة ووغيیرها من ااألددغالل. لدىى 

صغارر االلورركت منقارر أأسودد، يیتحولل إإلى برتقالي عند بلوغه عمرااً أأكبر. 
يیبقى االلورركت مع شريیكه طواالل حيیاته وويیسافر من بلد إإلى آآخر، متغذيیاً 

من االفاكهة ووررحيیق ااألززهارر.

االسلطعونن االناسك

ال تبقى هذهه االمخلوقاتت في نفس االمكانن لفترةة طويیلة. لحمايیة بطنه االطريي، 
يیلجأ االسلطعونن االناسك إإلى صدفة فاررغة، لكن عندما يینمو ووتصبح 

االصدفة أأصغر من حجمه، يیقومم بالتفتيیش عن غيیرها. ووهذاا يیؤدديي إإلى 
مشهد رراائع حقاً: مجموعة من االسالطعيین تصطف في االترتيیب من حيیث 
االطولل، ووبمجردد أأنن تكتمل االسلسلة، يیتحركك كل سلطعونن من صدفته إإلى 

االصدفة االتاليیة االمناسبة لحجمه!

قبعة االفلّيین

إإنن قبعة االفلّيین هي منتج تقليیديي يیمثل أأحسن تمثيیل االثقافة ااألسترااليیة. حيیث 
يیتم تعليیق قطع من االفلّيین على شكل سدااددااتت قناني في خيیط يیتم رربطه إإلى 

قبعة عريیضة، تقومم تقليیديیاً بإبعادد االحشرااتت عن البس االقبعة.

االبُمرنغ

االبُمرنغ، االتي يیعتبر االكثيیروونن أأنها أأوولى آآالتت االطيیراانن ”ااألثقل من 
االهوااء“، ااستعملت في االبدء كأددووااتت للصيید. لكنها في ووقت الحق أأصبحت 

االبُمرنغ معرووفة االيیومم باستخدااماتها ألغرااضض االريیاضة ووااللعب. ووهي 
أأيیضاً مرتبطة بثقافة االسكانن ااألصليیيین في أأسترااليیا، نتيیجة الستخداامها في 

االصيید. 
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منطقة ااألددغالل
االتمساحح

هذهه االزووااحف االمائيیة االكبيیرةة، االتي يیطلق عليیها ااألسترااليیونن تحبباً ااسم 
”االمواالح“، تميیل للعيیش في االميیاهه االعذبة ااالستواائيیة. إإنها حيیوااناتت مفترسة 

تسبح بسرعة ووتكمن لفريیستها عن طريیق ااالنتظارر بصبر تحت االسطح 
وومن ثم تنفجر من االماء لسحب ضحايیاها نحو االقعر. ااثنيین من ااألسنانن 

االسفليیة في فك االتمساحح تبقى ظاهرةة عندما يیكونن االفم مقفالً.

االرسم بالنقاطط

إإنن فن االسكانن ااألصليیيین في أأسترااليیا وواالذيي يیتم تقليیديیاً ررسمه أأوو حفرهه 
على االصخورر، جاء من خوفف ددفيین من أأنن يیرىى وويیفهم االغرباء االمعرفة 

االمقدسة وواالخاصة االتي يیملكها هؤالء. لذاا، بدأأ االسكانن ااألصليیونن باستخداامم 
االنقاطط لحجب ااأليیقوناتت االسريیة االمرسومة على االصخورر. فيیما بعد، أأصبح 

هذاا االفن من أأكثر أأشكالل االفن االمعاصر إإثاررةة في االقرنن االعشريین، خاصة 
عندما ااقترحح أأحد االمدررسيین االقيیامم برسم االنقاطط على قماشش.

سمك نطاطط االطيین

تعتبر أأسماكك نطاطط االطيین أأسماكك برمائيیة، تستطيیع أأنن تمشي على ااألررضض 
باستخداامم ززعانفها ااألماميیة، وومن ثم تستطيیع االقفز في االهوااء إإلى علو 60 

سم. يیمكنها االتنفس من خاللل جلدها ووحنجرتها فقط عندما تكونن ررطبة. لذاا 
فهي تعيیش فقط في االمناطق االرطبة، ووعندما تشعر بخطر ما، تظهر 

عندها ززعانفها.

االعنكبوتت االذهبي

يیأتي إإسم هذاا االعنكبوتت من لونه ااألصفر االمميیز ووشبكته االالمعة. يیمكن أأنن 
يینمو إإلى حجم 5 سم، ووتترااووحح فريیسته من طيیورر صغيیرةة إإلى ثعابيین. من 

االمعرووفف أأنن صيیادديي االمحيیط االهاددئئ يیستخدمونن شبكة االعنكبوتت هذاا 
كشبكة صيید لألسماكك. 

�

�

�

�



ثعبانن االسجادد

يیصل ووززنن هذاا االثعبانن إإلى أأكثر من 15 كلغ ووطوله إإلى أأرربعة أأمتارر. هو 
ثعبانن يیظهر في أأكثر ااألحيیانن في االليیل، وويیمكن االعثورر عليیه على ااألشجارر 

في مناطق االغاباتت، ووااألنهارر، ووااألددغالل، ووغالباً في االمناطق االمأهولة 
بالسكانن، حيیث يیتغذىى من االفئراانن ووغيیرها من االحشرااتت االطفيیليیة. يیقتل 

هذاا االثعبانن فريیسته عن طريیق االتضيیيیق حتى ااالختناقق.

شجرةة االمنغرووفف

يیمكن االعثورر على  هذهه االشجرةة االضخمة في مناطق  االمد وواالجز 
ااالستواائيیة ووشبه ااالستواائيیة ووهي تنمو في االمستنقعاتت االمالحة ووتوفر 
جذووررها مكاناً تعيیش فيیه االمحارر، وواالطحالب، وواالبرنقيیل، ووااإلسفنج، 

وواالقريیدسس، وواالكركند، ووااألسماكك وواالقشريیاتت. جذووررها االضخمة تحميیها 
من االتآكل ووهبوبب االعوااصف وواالتسونامي. 

قنفذ االنمل

يیمكن ووصف هذاا االحيیواانن االفريید بأنه آآكل االنمل االشائك ألنه يیشبه االقنفذ 
ووله خرطومم طويیل ووررفيیع يیعمل كأنف ووفم في االوقت نفسه. هو من نوعع 
االثديیيیاتت االتي تبيیض ووتأكل االنمل، االيیرقاتت، االديیداانن عن طريیق ااستخداامم 

لسانها االطويیل االلزجج. إإنه حيیواانن خجولل ووعندما يیشعر بالخطر يیقومم 
بااللتفافف كالكرةة ليیحمي نفسه. هو حفّارر قويي، يیستخدمم االكهوفف 

وواالصخورر لالختباء في ددررجاتت االحرااررةة االقصوىى. 

االكوااال

إإنن االكوااال االمحبوبب هو حيیواانن من أأسترااليیا وويیعيیش في غاباتت أأشجارر 
االكيینا. تحب هذهه االحيیوااناتت االجذاابة أأنن تأكل أأووررااقق ااألشجارر االتي تشكل 

معظم غذاائها. هي حيیوااناتت تحب االنومم إإذذ يیمكن أأنن تنامم حتى 18 ساعة في 
االيیومم! تدعى صغارر االكوااال ”جووويي“ ووتحمل في جعبة أأمهاتها ااألماميیة 

حتى تبلغ عمر ستة أأشهر. ترغب االصغارر أأنن تبقى بجانب أأمهاتها ووغالباً 
ما نرااها ررااكبة على ظهوررها.

عالمة عبورر االكنغر في االطريیق 

لماذذاا يیعبر االكنغر االطريیق؟ ألنه كانن يیقفز إإلى االجانب ااآلخر! تعرفف 
االكناغر من قفزتها االمعرووفة ووخاصة إإلى منتصف االطريیق. لذلك يیوجد 

االكثيیر من عالماتت عبورر االكنغر على االطرقاتت في أأسترااليیا.
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االديیدجيیريیدوو

االديیدجيیريیدوو آآلة موسيیقيیة قديیمة ووشهيیرةة عُرفت منذ 1500 سنة. ااخترعها 
سكانن أأسترااليیا ااألصليیيین ووال ززاالت تستخدمم حتى االيیومم. تنتج صوتاً 

ررخيیماً ووهاددئاً، يیحبه باكا ووهو يیسافر على االكاررووسيیل االسحريیة! 

لعبة االكريیكيیت

تلعب االكريیكيیت بيین فريیقيین من 11 شخص يیستخدمونن مضربب ووكرةة 
ووهي شهيیرةة في أأسترااليیا، االهند ووجزرر االهند االغربيیة. تتنافس كل من 

أأسترااليیا ووبريیطانيیا كل سنتيین لربح كأسس ”االرمادد“ االشهيیر. 

منطقة االمديینة
االكنغر

إإنن حيیواانن االكنغر هو من أأشهر االحيیوااناتت في أأسترااليیا، ووهو االشعارر 
االوطني للدوولة. مثل االكوااال، لدىى حيیوااناتت االكنغر جعبة أأماميیة لحمل 

صغاررها. تعرفف االكنغر بطريیقة قفزها ووتنقلها االتي يیمكن أأنن تصل إإلى 
70 كلم عندما تبحث عن االطعامم وواالشراابب.

االشوااء

يیحب االشعب ااألستراالي االشوااء، أأوو كما يیدعونه ”بارربي“! وومن ااألشيیاء 
االتي يیحبونن شواائها االلحومم وواالقريیدسس. 
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خفافيیش االفاكهة

هناكك أأكثر من 166 نوعاً من خفافيیش االفاكهة، االتي يیمكن أأنن نجدها عاددةة 
في االغابة. تعيیش هذهه االمخلوقاتت مع بعضها االبعض في مجموعاتت كبيیرةة 
تعرفف بالـ ”مخيیماتت“، ووألنها حيیوااناتت ليیليیة، فهي تنامم في االنهارر معلقة 

ررأأسا على عقب من أأقداامها!

برجج سيیدني

يیعتبر برجج سيیدني من أأطولل االمباني في االمديینة، ووألنه يیصل إإلى علو 
309 أأمتارر، يیمكن ررؤؤيیته من كل أأنحاء سيیدني. ووقد ظهر االبرجج في االعديید 

من ااألفالمم االشهيیرةة. يیقومم االعديید من االسوااحح بزيیاررةة االمديینة كل عامم 
خصيیصاً لرؤؤيیة هذاا االمعلم االسيیاحي.

االوُمبت ااألستراالي

هي حيیوااناتت أأسترااليیة تعرفف بأنها تحفر أأنفاقاً بقوااررضها ااألماميیة 
وومخالبها! لديیها جعب على ظهرها كي تبقى صغاررها بعيیدةة عن االرمل 

خاللل حفرها لألنفاقق. هي حيیوااناتت آآكلة للعشب، وواالنباتاتت وولحاء االشجر. 
ووحتى لو أأنها حيیوااناتت بطيیئة، إإال أأنن سرعتها يیمكن أأنن تصل إإلى 40 كلم 

عندما تتعرضض للخطر. تعرفف مجموعة االومباتت بـاسم ”االحكمة“ 
.Wisdom

االبجع

االبجع هي طيیورر مائيیة كبيیرةة معرووفة بمناقيیرها االطويیلة ووجعابب حلقها 
االكبيیرةة! تستخدمم هذهه االجعابب لصيید ااالسماكك ووتصفيیة االميیاهه قبل شربها. 

يیمكن االعثورر على االبجع في االعديید من ااألنهارر وواالسوااحل في االعالم. 
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رركوبب ااألموااجج

تعرفف أأسترااليیا بريیاضة رركوبب ااألموااجج ووهي إإحدىى أأهم ووأأكبر رريیاضاتها. 
يیأتي محبي هذهه االريیاضة من كافة أأنحاء االعالم، يیلبسونن ثيیابب االبحر 

وويیتجهونن إإلى االشوااطئ ااألسترااليیة االتي تتميیز بموجها االعالي، االذيي يیساعد 
دداائماً على االحصولل على متعة كبيیرةة عند رركوبب ااألموااجج.

دداارر ااألووبراا في سيیدني

يیقع دداارر ااألووبراا في سيیدني في ميیناء االمديینة ووهو ووااحد من أأكثر االمباني 
االمعرووفة في أأسترااليیا. ااستغرقق بناؤؤهه 16 عاماً (1957-1973) ووصممه 
االمهندسس االمعمارريي االدنمارركي، جوررنن أأووتزنن. ال يیزاالل دداارر ااألووبراا تحفة 

في االعماررةة االحديیثة.
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