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 گنجشك شهرى
ــا ما زندگى  ــناترين پرندگان اند، چون همه جا ب ــكها آش گنجش
ــروصدا و پر جنب و جوش هستند. آيا  مى كنند اجتماعى، پر س
ــاوت وجود دارد؟  در  ــك متف مى دانيد در ايران 11 نوع گنجش
ــما چه نوع گنجشكى وجود دارد؟ گنجشك خانگى كه  شهر ش
ــت، تك همسر است. يعنى در  يكى از فراوان ترين گنجشكهاس
ــود. هر دو  ــر فقط با يك ماده جفت مى ش ــل زادآورى هر ن فص
ــد و پس از خروج از  ــك نر و ماده روى تخمها مى خوابن گنجش

تخم از جوجه ها مواظبت مى كنند.
گنجشكها گرچه پرندگانى كوچك و بى اهميت به نظر مى رسند، 
ــود، خسارتهاى زياد و قابل توجهى به  اما اگر تعداد آنها زياد ش

كشتزارها مى رسانند.

 شهر بى كالغ؟
ــراغ داريد؟ كالغها، مخصوصاً كالغ ابلق، در  آيا شهر بى كالغ س
ــت؛ يعنى  ــد. كالغ ابلق همه چيز خوار اس ــهر زندگى مى كن ش
ــورى. اين نوع كالغ  ــورد و هم مواد جان ــم مواد گياهى مى خ ه
ــهرها بيشتر از مواد زائد غذايى انسان تغذيه مى كند. البته  در ش

صابون را هم بسيار دوست دارد. مواظب باشيد!

 هميشه در پرواز
ــت، چون از حشرات در حال  ــتو يا «بادخورك» غالباً در پرواز اس پرس
ــتوها بسيار با  پرواز تغذيه مى كند حتى در پرواز به خواب مى رود. پرس
سرعت پرواز مى كنند، بلند پروازند و كمتر به ما نزديك مى شوند، مگر 
ــته روى زمين،  ــد مثل و جوجه آورى؛ چون در حالت نشس براى تولي

نمى تواند به پرواز درآيد.

 از چاه به شهر
ــهرها سازگار  ــت كه با زندگى در ش كبوتر چاهى يكى از پرندگانى اس
شده است. اين پرنده از دانه ها و مواد گياهى و حشرات تغذيه مى كند 
ــكافهاى ديوارهاى شهر آشيانه مى سازد. اين نوع كبوتر، به ويژه  و در ش
ــم مى خورد. اگر در آفتاب به  ــراف زيارتگاهها به فراوانى به چش در اط
ــد، پديدة فيزيكى عجيبى را  ــاى دورگردن كبوتر چاهى نگاه كني پره
ــاهده خواهيد كرد. اين پرها نور آفتاب را به رنگهاى متنوع سبز و  مش

آبى منعكس مى كنند.

محمد كرام الدينى

دزد از آسمان مى آيد

ــت. پرندگان همه جا با ما  ــى بدون پرندگان تقريباً غير ممكن اس زندگ
هستند. از كوههاى سر به فلك كشيدة سرزمينمان تا نخلستانهاى گرم 
ــهر  ــهرهاى بزرگ. اگر در ش جنوب. از بيابانها تا علفزارها و حتى در ش
زندگى مى كنيد، اندكى فكر كنيد: چند نوع پرنده در اطراف شما زندگى 
ــد تا از آنها را  ــيد؟ نام چن ــما مى شناس مى كنند؟ چند نوع از آنها را ش

مى  دانيد؟

دربارة پرندگان شهرنشين
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تحقيق كنيد
مى توانيد دربارة يك يا چند نوع از پرندگان شهرى تحقيق 
ــد آورد. اگر  ــت خواهي كنيد. بى گمان نتيجة جالبى به دس
ــر وجود دارد،  ــما تاالب يا آبگي ــراف محل زندگى ش در اط
ــر را در آن جا مورد  ــد ورود و خروج پرندگان مهاج مى تواني
ــما ساحلى است و در كنار  ــهر ش پژوهش قرار دهيد. اگر ش
دريا قرار دارد، بى گمان در محيط زيست خود با تعداد بسيار 
ــريك هستيد. بيشتر پرندگان كشورمان در  زيادى پرنده ش

كنار آبها زندگى مى كنند.

 دزد از آسمان مى آيد
اگر شيئى فلزى در مدت كوتاهى از حياط خانه تان كه كسى به 
آن رفت و آمد نداشته است، ناپديد شد، زياد تعجب نكنيد. زاغى 
يا زاغچه اشياى براق مانند فلزات كوچك را با خود مى برد. زاغى 

پرندة زيبايى از خانوادة كالغهاست.

  قمرى خانگى
ــت كه به خانوادة  قمرى خانگى نيز از پرندگان زيباى شهرهاس
كبوترسانان تعلق دارد. اين پرنده در خانه ها نيز آشيانه مى سازد 
و با زندگى با انسان به خوبى سازگار شده است. نام اين پرنده در 
زبان انگليسى «كبوتر خندان» است، چون صداى آن به قهقهة 

آدمى شباهت دارد.
رنگ پرهاى نوك بال قمرى خانگى مايل به آبى است و پرهاى 
ــرخ است. پرهاى گردنش مسى رنگ  بدنش قهوه اى مايل به س

است و لكه هايى روى آنها ديده مى شود.
قمرى خانگى پرنده اى تك همسر است. جفت ماده دو تخم سفيد 
ــيانه مى گذارد و معموالً خود روى آنها مى خوابد؛ اما  رنگ در آش

جفت نر نيز در صورت لزوم به ماده كمك مى كند.

 بلبل خرما
ــود. اين بلبل آزاد كه  ــهرها گاه صداى بلبل نيز بلند مى ش در ش
ــت، «بلبل خرما» نام  ــهرهاى ايران فراوان شده اس اخيراً در ش
ــتر روى درختان نخل خرما زندگى  دارد؛ چون در گذشته بيش

مى كرد.

ديگر پرندگان شهرى
به جز پرندگانى كه از آنها نام برديم، چه نوع پرندگانى 
ــما زندگى مى كنند؟ اگر در شهرى بزرگ  ــهر ش در ش
زندگى مى كنيد، شايد يك يا چند پرنده از اين انواع را 

كالغ سياه در در اطراف خود بيابيد:
اطراف بعضى 

شهرها به صورت 
گروهى زندگى 

مى كند.

دم جنبانك يكى 
از پرندگان آشناى 

شهرهاست.
مينا هم كه در 

تقليد صدا استاد 
است، در برخى 

شهرها به صورت 
آزاد زندگى مى كند.

سار پرندة پر 
سروصدا و مهاجر  

است كه معموالً 
در زمستانها به 

كشور ما مى آيد.


