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دانستنی هاي جانوران ايران و جهان





»هرکه با مرِغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترين خواِب جهان خواهد بود«
سهراب سپهری

ما آرزوی پرواز داريم، با حسرت به پرواز 
پرندگان می نگريم و از مشاهده ي آن ها و 
شنيدن آوازشان لذت می بريم. پرندگان 

از زيباترين مخلوقات اند؛ آن ها هنگام 
مهاجرت مسافت های طوالنی را طي  می کنند 

و رفتارهای اجتماعی جالبی نيز دارند. ما 
بعضی از آن ها را می خوريم، بعضی ديگر 

را در قفس نگه می داريم و از بعضی 
محافظت می کنيم. انسان در دنيای بدون 

پرنده نمی تواند به زندگی ادامه دهد. پس 
پرندگان را دوست بداريم.
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جثه ي ُکهن بال به اندازه ي کالغ، 
چشم هاي آن مانند خزندگان و 
دندان هايش شبيه دندان هاي 

دايناسورها بود. اين پرنده 
مي توانست مسافت کوتاهي را 

پرواز کند.

کهن بال در مقايسه با اين پرنده ي 
گنجشك مانند چيني،  شباهت 

بيشتري به پرندگان امروزی داشته 
است. اين پرنده که به اندازه ي 
گنجشك بود، دندان داشت  اما 

دمش کوتاه تر شده بود و مي توانست 
از روي زمين تا روي شاخه هاي 

درختان پرواز کند.

140ميليونسالپيش155ميليونسالپيش

سازگاريبامحيط
در ميليون ها سال پيش، پر براي 
پرواز کاربرد نداشته بلكه بيشتر 
براي عايق کردن بدن بوده است. 

ميليون ها سال بعد از پيدايش 
پر، توانايي پرواز در جانوران به 

وجود آمد.

اندازه
اندازه ي ُکهن بال را با موش 

مقايسه کنيد. پرندگان اوليه تنها 
چند برابر موش بوده اند.

از150ميليونسالپيشتاكنون
پرندگانتغييراتبزرگیكردهاند؛مثاًل
دندانهایآنهاازبينرفتهوقدرِت

پروازشانبيشترشدهاست.

160سالپيشفسيليعجيبمربوطبهجانوريكههمخزنده
وهمپرندهبودهودرحدود155ميليونسالپيشرويزمين
زندگيميكردهاست،درجنوبآلمانكشفشد.اينجانور،
كهفسيلآنيكيازمهمترينفسيلهاست،»آركئوپتريكس«
نامگرفتكهبهمعناي»ُكَهنبال«است.كهنبالمانندهمهي
پرندگانآنزمان،دارايدميدرازبودهودرمنقارشدندان

داشتهاست.

داندرآسـمان دـن

پرندگان
كهن

ان
دگ

پرن
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کهن ماهي خوار نيز دندان داشت، 
ولی نمي توانست پرواز کند. اين 

فسيل يك کهن ماهي خوار بي پرواز 
است. به منقار دندان دار آن توجه 

کنيد.

اين ُکهن ماهيگير نيز که هم زمان 
با کهن ماهي خوار زندگي مي کرده، 
مانند آن دندان داشته اما پرواز 

مي کرده است.

120ميليونسالپيش125ميليونسالپيش

بهنظرشماُكهنبال
پرندهبودهاستيا
خزنده؟بهعكسي
ازفسيلكهنبال

توجهكنيدوببينيد
كدامويژگيهايشآنشبيه

پرندگانوكدامويژگيهاشبيه
خرندگاناست.

پرندهياخزنده؟

نخستينپرندگان
از حدود 60 ميليون سال پيش، 
يعني پس از نابودي دايناسورها، 
پرندگان کم کم بي دندان شدند 
و به شكل هاي امروزي درآمدند. 

بعضي از پرندگان مانند اردك ، 
درنا و پنگوئن که در همان زمان 

به وجود آمده اند، تا کنون تغييرات 
اندکي داشته اند، اما بعضي 

ديگر بسيار تغيير کرده اند. به 
پاي پرنده اي مانند مرغ خانگي 

توجه کنيد. از چه پوشيده شده 
است؟ آيا به پاي خزندگان شباهت 

ندارد؟

اين موجود تروسور است، که 
نه جزء پرندگان است و نه از 

اجداد پرندگان!

رنگياسكلت

اولمرغبودياتخممرغ؟
اگر از شما بپرسند اول مرغ بوده يا تخم مرغ، 

شايد بهتر باشد بگوييد قبل از مرغ و تخم مرغ، 
دايناسور و تخم دايناسور بوده است.

شيرمرغ!
وقتی می خواهند بگويند چيزی ناياب است، می گويند 

مثل شيِر مرغ است. البته از پرندگان هيچ کدام 
شير توليد نمی کنند اما معلوم شده است که بعضی 

از پرندگان، مانند کبوتر و فالمينگو، از چينه دان 
خود ماده ای شيرمانند به درون دهان جوجه هايشان 

می ريزند.

پرندگاناوليه
تروسور ها بعد از حشرات دومين گروه از جانداراني بودند که مي توانستند 

روي زمين به پرواز کنند. تروسور ها به وسيله ی اليه ی پوستی نازکی که از نوك 
انگشتان دست ها تا پاهای عقبی شان ادامه داشت، در هوا به پرواز در می آمدند. 

اين خزندگان که در ابتدا بسيار کوچك و سبك بودند، به تدريج جانوراني غول آسا 
تبديل شدند و بر آسمان های آن دوران حكومت می کردند.

بيشتر 
بدانيم

بيشتر 
بدانيم
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