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پرندگان
دانستنی هاي جانوران ايران و جهان

محمد کرامالدینی

تصـویرگر :اكبـرافشـار

مرغ هوا دوست شود
«هرکه با ِ
خواب جهان خواهد بود»
خوابش آرامترین
ِ
سهراب سپهری

ما آرزوی پرواز داریم ،با حسرت به پرواز
پرندگان مینگریم و از مشاهدهي آنها و
شنیدن آوازشان لذت میبریم .پرندگان
از زیباترین مخلوقاتاند؛ آنها هنگام
ي میکنند
مهاجرت مسافتهای طوالنی را ط 
و رفتارهای اجتماعی جالبی نيز دارند .ما
بعضی از آنها را میخوریم ،بعضی دیگر
را در قفس نگهمیداریم و از بعضی
محافظت میکنیم .انسان در دنیای بدون
پرنده نمیتواند به زندگی ادامه دهد .پس
پرندگان را دوست بداریم.
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پرندگان

دنـدان درآسـمان

 160سال  پیش فسيلي عجيب مربوط به جانوري كه هم خزنده
و هم پرنده بوده و در حدود  155ميليون سال پيش روي زمين
زندگي ميكرده است ،در جنوب آلمان كشف شد .اين جانور،
كه فسيل آن يكي از مهمترين فسيلهاست« ،آركئوپتريكس»
نام گرفت كه به معناي « ُك َهنبال» است .كهنبال مانند همهي
پرندگان آن زمان ،داراي دمي دراز بوده و در منقارش دندان
داشته است.

اندازه

اندازهي کُهنبال را با موش
مقایسه کنید .پرندگان اوليه تنها
چند برابر موش بودهاند.

پرندگان
کهن
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از  150میلیون سال پیش تا کنون
پرندگان تغییرات بزرگی کردهاند؛ مث ً
ال
ِ
قدرت
دندانهای آنها از بین رفته و
پروازشان بيشتر شده است.

سازگاري با محيط

در ميليونها سال پيش ،پر براي
پرواز كاربرد نداشته بلكه بيشتر
براي عايق كردن بدن بوده است.
ميليونها سال بعد از پيدايش
پر ،توانايي پرواز در جانوران به
وجود آمد.

155میلیون سال پیش

140میلیون سال پیش

جثهي كُهنبال به اندازهي كالغ،
چشمهاي آن مانند خزندگان و
دندانهايش شبيه دندانهاي
دايناسورها بود .این پرنده
ميتوانست مسافت كوتاهي را
پرواز كند.

كهنبال در مقايسه با اين پرندهي
گنجشك مانند چيني ،شباهت
بيشتري به پرندگان امروزی داشته
است .اين پرنده كه به اندازهي
گنجشك بود ،دندان داشت اما
دمش كوتاهتر شده بود و ميتوانست
از روي زمين تا روي شاخههاي
درختان پرواز كند.

اين موجود تروسور است ،كه
نه جزء پرندگان است و نه از
اجداد پرندگان!

نخستين پرندگان

از حدود  60ميليون سال پيش،
يعني پس از نابودي دايناسورها،
پرندگان كم كم بيدندان شدند
و به شكلهاي امروزي درآمدند.
بعضي از پرندگان مانند اردك،
درنا و پنگوئن كه در همان زمان
به وجود آمدهاند ،تاكنون تغييرات
اندكي داشتهاند ،اما بعضي
ديگر بسیار تغییر کردهاند .به
پاي پرندهاي مانند مرغ خانگي
توجه كنيد .از چه پوشيده شده
است؟ آيا به پاي خزندگان شباهت
ندارد؟

بيشتر
بدانيم

شير مرغ!

پرندگان اولیه

تروسورها بعد از حشرات دومین گروه از جانداراني بودند كه ميتوانستند
روي زمين به پرواز كنند .تروسورها به وسیلهی الیهی پوستی نازکی که از نوک
انگشتان دستها تا پاهای عقبیشان ادامه داشت ،در هوا به پرواز در میآمدند.
این خزندگان که در ابتدا بسیار کوچک و سبک بودند ،بهتدريج جانوراني غول آسا
تبدیل شدند و بر آسمانهای آن دوران حکومت میکردند.

وقتى میخواهند بگويند چيزى ناياب است ،میگويند
شير مرغ است .البته از پرندگان هيچكدام
مثل
ِ
شير توليد نمىكنند اما معلوم شده است كه بعضی
از پرندگان ،مانند کبوتر و فالمینگو ،از چینهدان
خود مادهای شیرمانند به درون دهان جوجههايشان
میریزند.

اول مرغ بود يا تخم مرغ؟

بيشتر
بدانيم

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.

اسكلت

رنگي

125میلیون سال پیش

120میلیون سال پیش

كهنماهيخوار نيز دندان داشت،
ولی نميتوانست پرواز كند .اين
فسيل يك کهن ماهيخوار بي پرواز
است .به منقار دنداندار آن توجه
كنيد.

اين كُهنماهيگير نيز كه همزمان
با كهنماهيخوار زندگي ميكرده،
مانند آن دندان داشته اما پرواز
ميكرده است.

پرنده یا خزنده؟
به نظر شما ُكهنبال
پرنده بوده است يا
خزنده؟ به عكسي
از فسيل كهنبال
توجه كنيد و ببينيد
كدام ويژگيهايش آن شبيه
پرندگان و كدام ويژگيها شبيه
خرندگان است.
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