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ٗاحذج ٍِ األعش اىَغَاج تاىغَل اىطائش ، ،  Exocoetidaeيَريل أعضاء األعشج اىغَنيح 

إرا دفعد ّفغٖا خاسج اىَاء تق٘ج شذيذج ذثغط صعاّفٖا ٍثو األخْحح . صعاّف صذسيح عشيضح 

. ٗذشذفع فٚ اىٖ٘اء ىعششاخ األٍراس 

يعرقذُٗ أُ فٚ يً٘ ٍِ األياً . ٕزا اىعَو اىفز مْريدح ٍِ ّرائح اىرط٘س " داسٗيِ"يشٙ أذثاع 

 (ٗتاىراىٚ ىيظ ىٖا اىقذسج عيٚ االّطالق فٚ اىٖ٘اء)عَنح ٍثو ٕزٓ ، ىنِ تضعاّف عاديح 

ذناثشخ ٗٗىذخ ّغاًل تضعاّف صذسيح أط٘ه تعذج ٍيييَرشاخ ٍِ اىط٘ه اىعادٙ ّرح عِ ذغيش 

ٗيفرشضُ٘ أُ رىل أعطإا فشصح اىثقاء عيٚ قيذ اىحياج ألّٖا راخ . حذز صذفح فٚ اىديْاخ 

. حذثد ٕزٓ اىْغثح اىطفيفح تعذ خشٗخٖا ٍِ اىَاء ٍشج عْذٍا ماُ يطاسدٕا ٍِ يشيذ افرشاعٖا 

 

ىزىل يعرقذُٗ أُ . األعَاك اىرٚ ال ذشذفع فٚ اىٖ٘اء إال قيياًل ذنُ٘ أمثش عشضح ىالفرشاط 

اىغَل اىطائش ذط٘س ذذسيدًيا ى٘ضعٔ اىحاىٚ أٙ تضعاّف صذسيح ط٘ييح خًذا تو ُٗيعيَُ٘ رىل 

 .أيًضا فٚ اىَذاسط 

ىحغِ حظ اىَرشننيِ ٍِ أصحاب ٍزٕة اىرط٘س فيقذ ذٌ اىعث٘س عيٚ حفشياخ ىٖزٓ األعَاك 

. اىطائشج فٚ اىصخ٘س ٍَا يريح ىْا ٗضعٖا ذحد االخرثاس 

 تيثْاُ يثيِ Cretaceousاىَثاه اىَ٘ضح فٚ ٕزٓ اىص٘سج ٍأخ٘ر ٍِ اىصخ٘س اىطثاشيشيح 

ىٖا صعاّف صذسيح عشيضح ٍثو Exocoetidae تـأُ أقشب ٍدَ٘عح عَنيح صًٍْيا ٍعشٗفح 

. ال ي٘خذ ّ٘ع ٍعشٗف ىٔ اىضعاّف اىعشيضح اىرٚ ماُ عيرْثأ عْٖا عيَاء اىرط٘س. أعَاك اىيً٘ 

ي٘خذ أعَاك ٍرحدشج أخشٙ ىٖا صعاّف صذسيح عشيضح فٚ اىصخ٘س اىَغَاج تاىصخ٘س 

 ٍييُ٘ 100اىرشياعيح  ـ إرا أساد أحذ أُ يؤٍِ تشعٍ٘اخ اىعصش اىرط٘سٙ ـ اىرٚ يثيغ عَشٕا 

. ٕزا يضيذ ٍِ األخثاس اىَؤعفح ىَْاصشٙ ذط٘س أصو اىغَل اىطائش . عْح 



 

 

 اىَرحدش فٚ Exocoetoideاىغَل اىطائش 

يضعٌ عيَاء . ىثْاُ ٗعط اىصخ٘س اىطثاشيشيح 

 100اىرط٘س أُ عَش ٕزٓ اىصخ٘س يثيغ ح٘اىٚ 

ٍييُ٘ عْح ىنِ اىحفشياخ ذشيش إىٚ أُ اىغَل 

ًَا   .اىطائش ماُ طائًشا دائ
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