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 الِبطِْريُق

الِبطِْريُق هو نوٌع غريٌب ِمَن الط�يوِر،

ا َعْن ُمعظَِمِهم؛ ِ�َن�ُه َ� يَِطُ�، َولَِكن�ُه يَْسبَُح.  فَُهَو ُمْختَلٌِف ِجد�

تَُعد� الْبَطَاِريُق ِمَن الط�يُوِر الَْ�ئِي�ِة. 
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الِبطْريُق بَارٌع � الَْعيِْش ِ� الُْمِحيِط.

َ�ْتَلُِك الِْبطِْريُق زََعانَِف بََد�ً ِمَن اْ�َْجِنَحِة، 

ويَْستَْخِدم َهِذِه الز�َعانَِف لِيَْدفََع نَْفَسُه َعْ�َ الَْ�ِء. 

، ويَْستَْخِدُمها للت�وِجيِه َوالر�كِْل.  أقَْداُمُه ِغَشائِي�ٌة ِمثَْل أَقَْداِم البَط�

َ¦ْتَلُِك ُمْعظَُم الط¤يُوِر ِعظَاًما َجْوفَاَء،

َاِن.  َ̈ َوَهَذا َما يَْجَعلُها َخِفيَفًة ِ»ا يَْكفي لِلط�

َ أَن� ِعظَاَم الِْبطِْريِق َصلْبٌَة،  ْ̈ َغ

َ́ الَْغْوِص ِ� أَْعَ�ِق الِْميَاِه ِبُسُهولٍَة.  َوَذلَِك يَُساِعُدُه َع
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َ�ْتَاُز الِْبطِْريُق ِببَطِْنِه اْ
َبْيَِض، َوظَْهرِِه َداكِِن الل�ْوِن،

َويَُعد� َذلَِك َشْك�ً ِمْن أَْشَكاِل الت�ْمِويِه، 

 فَالت�ْمِويُه يَُساِعُد الَْحيََوانَاِت َعَ� اْ�ْخِتبَاِء. 

ا لِلِْبطِْريِق ِ� الُْمِحيِط، الت�ْمويُه ُمِفيٌد ِجد�

إْذ يُوف¢ُر ِغطَاًء يَْحِمي الِْبطِْريَق ِمَن الَْحيََوانَاِت الُْمْفَ�َِسِة 

 الَْمْوُجوَدِة ِ� اْ
َْعَ� َواْ
َْسَفِل. ِمَن اْ
َْعَ�، 

اكَِنِة. يَْنَدِمُج لَْوُن الِْبطِْريِق َمَع أَْعَ§ِق الُْمِحيِط الد�

َ§ِء الَْفاتَِحِة.  ِمَن اْ
َْسَفِل، يَْنَدِمُج لَْوُن الِْبطِْريِق َمَع  الس�
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تَْستَِمُر طُيُوُر الِْبطِْريِق ِ�ْ َعائِ�تَِها فَْ�ًَة طَِويْلًَة،

يِك كُل� َعاٍم. كُل� ِبطِْريٍق لََديِْه  ِ َوتَتَزاوُج َمَع نَْفِس ال��

أُْغَنيَُة تَزَاُوٍج فَِريَدٌة ِمْن نَْوِعَها يَْستَْخِدُمَها للت�َعر�ِف 

؛  يِكِه. َوِ¢َُجر�ِد أَْن تََضَع اْ�ُنْثَى الْبَيَْضَةَ َعَ¥ َ¤ِ

ِغ¦ِ.  كَُر َواْ�ُنْثَى بَْعَضُهَ© لِِرَعايَِة الص� يَُساِعُد الذ�

َ°ْتَلُِك الِْبطِْريُق ِريًشا كَِثيًفا يَُساِعُدُه َعَ¥ الت�َكي�ِف َمَع الَْعيِْش

ا َوُمَقاوٌم لِلَْ©ِء أَيًْضا. ارٌِب ِجد³ يُش ُمتََقَ ِ� الِْميَاِه الْبَارَِدِة. الر¶

يِش الن�اِعِم لَِ·ْ  يِش الَْكِثيِف طَبََقٌة ِمَن الر¶ تُوَجُد أًْسَفَل الر¶

اِفَئ الُْمحيَط ِبالِْجلِْد.  تَْحَفَظ الَْهَواَء الد�
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ي� لِلْبََقاِء َعَ� قَيِْد الَْحيَاِة. يَْحتَاُج اْلِبطِْريُق إَِ� ِريٍش ِصح�

يَْعتَِني اْلِبطِْريُق ِبِريِشِه َجي�ًدا، 

ِتِه.  فَيَْستَْخِدُم ِمْنَقارَُه لِتَْنِظيِفِه َوالِْحَفاِظ َعَ� ِصح�

يِْت. يَُقاِوُم الِْبطِْريُق الَْ�َء ِبتَْغطيِة ِريِشِه ِبطَبَقٍة ِمَن الز�

ًة قُرَْب َذيْلِِه تَْسَمُح لَُه ِبإفْرَاِز  َحيُْث َ¢ْتَلُِك اْلِبطِْريُق ُغد�

َة ِ¥ِْنَقارِِه.  يِش ِعْنَدَما يَلِْمُس الُغد� يِْت ونَْ§ِِه َعَ� الر� الز�



1011

يَتََعر�ُض ِريُش الِْبطِْريِق لِلَْكِث�ِ ِمَن التَآكُِل َوالت�لَِف.

يِش ِمَن الت�آكُِل، تَُقوُم ُمْعظَُم طُيُوِر الِْبطِْريِق  َولَِمْنعِ الر 

يُش َنِة. يَتََساقَُط الر  ِبطَْرِح ِريِشَها مر�ًة َواِحَدًة ِ� الس�

يُش الَْجِديُد.  ِديُم لَِ�ْ يَْنُمَو َمَحل�ُه الر  الَْقَ

ِعْنَدَما تَطَْرُح طُيوُر الِْبطِْريِق ِريَشَها، فَإن�َها ِ� َهِذِه الَْحالَِة تَُكوُن

يِش الن�اِعَمِة  يِْد؛ ِبَسبَِب ظُُهوِر طَبََقِة الر  َغْ�َ قَاِدرًَة َعَ¦ الص�

اِوَمة لِلªَِْء. َولَِهَذا، فَِإن� طُيُوَر الِْبطِْريِق ْفليّة َغْ�ِ الُْمَقَ الس®

تَأْكُُل كَِث�ًا قَبَْل أْن تَطَْرَح ِريَشَها. 
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ِ�يِش اْ�َكَْ�ُ كَثَافًَة لََدى َصِغ 
َ� تَزَاُل الط�بََقُة الَْخارِِجي�ُة ِمَن الر

الِْبطِْريِق  ِ� طَْوِر الن�ُمِو، َولَِهَذا، َعَ� الَْوالَِديِْن تَْوِفُ� الط�َعاِم لَُه. 

يَْفَعُل الَْوالَِداِن َذلَِك َعْن طَِريِق اْجِ�اِر الط�َعاِم.

حيُث يَْصطَاُد الَْوالُِد الط�َعاَم َوُ�ِْسُك ِبِه، 

اِر َصِغ�ِِه.  ثُم� يُلِْقيِه ِ� ِمْنَقَ

ى طُيُوُر الِْبطِْريِق َعَ� الَْحيََوانَاِت الْبَْحِري�ِة، تَتََغذ�

فَتَْصطَاُد الَْحب�اَر َوالَْمَحاَر َواْ�َْسَ»َك اْ�ُْخَرى. 

يِْد َوإيَجاِد الط�َعاِم  َوَما يَُساِعُدُهْم  َعَ� الص�

بَاَحِة.  
ُهَو َمَهارَتُهِم الَْجي
دُة ِ� الس
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ُهناك َ�َانِيََةَ َعَ�َ نَْوًعا ُمْختَلًِفا ِمْن طُيوِر الِْبطِْريِق.

فَِهي ُمْختَلَِفٌة ِ� الَْحْجِم َوالل�ْوِن،َوتَِعيُش ِ� َجِميعِ 

أنَْحاِء الن�ْصِف الَْجُنوِ�� لِلُْكرَِة اْ�َرِْضي�ِة. 

يَُعد� الِْبطِْريُق اْ�ْمِ�َاطُوُر أَطَْوَل أَنَْواِع الِْبطِْريِق ِ� أَنْتَاْركِْتيَكا

الَقار�ُة الُْقطِْبي�ُة الَْجُنوِبي�ُة). يََضُع الِْبطِْريُق اْ�ْمِ�َاطُوُر بَيَْضًة 

 ، َواِحَدًة ِ� كُل� َمر�ٍة. بَْعَد أْن تََضَع أُنْثَى الِْبطِْريِق الْبَُويَْضَةَ

كَِر لَ¬ْ تَْفِقَس. يَِجُب أْن َ©ُر� الْبَيَْضُة  َ̄ الِْبطِْريِق الذ� ُ©َر�رَُها إِ

ِبِحرٍْص َشِديٍد. ِمَن الُْمِهم� َعَدُم تَرِْك الْبَيَْضِة ِ� 

الَْ�ِْد لَِفْ¶ٍَة طَِويلٍَة َوإ�µ َستَْجَمُد.

)
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تََضُع طُيُوُر الِْبطِْريِق الْبَيَْض ِمثَْل الط�يُوِر اْ�ُْخَرى،

ا.  َولَِكْن َ� تَبِْني كُل� طُيُوِر الِْبطِْريِق ُعش�

َوبََد�ً ِمْن َذلَِك، يَْحِمُل ذَكَُر الِْبطِْريِق اْ�ِْمَِاطُوُر 

الْبَيَْضَة بَْ�َ قََدَميِْه،َويَْحِميَها ِمَن الَِْْد ِباْحِتَوائِها بَْ�َ ِريِش بَطِْنِه. 

َ� تَِعيُش كُل� طُيُوِر الِْبطِْريِق ِ¡ الث�لِْج. ُهَناَك أَنَْواٌع ِمْن طُيُوِر

الِْبطِْريِق تَِعيُش ِ¡ أَفِْريِقيَا، َوتَبِْني أَْعَشاَشَها 

ْمِس الَْحارِقَِة.  َةِ الش� ُخوِر لتََجن�ِب أَِشع� َجْ¬َاِت َوالص� تَْحَت الش�
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يَُعد� الِْبطِْريُق الَْقزَُم ِمْن أَْصَغِر أَنَْواِع الَِبطِْريِق،

ٍة. قَْد يُطْلَُق َعلَيِْه اْسُم الِْبطِْريِق  َويُْعرَُف ِبأَْسَ َء ِعد�

.�� اْ�ًْزَرِق أَِو الِْبطَِريِق الَْخيَاِ

اِطِئ ْط َمْن تَأِْ� إَِ� الش�  طُيُوُر الِْبطِْريِق ا�ُتَو�َجُة ِهَي فََقَ

. لِلت�َناُسِل َورَِعايَِة ِصَغارَِها. تََضُع اْ¤نَاُث بَيَْضتَْ¡ِ

َ َمر�تَْ¡ِ ِمَن  َ̈  الْبَيَْضُة الث�انِيَُة َغالِبًا َما تَُكوُن أَكْ

َحٌة أَك²َََْ ِ�َْن تَِصَل إَِ� َمرَْحلَِة الْبُلُوِغ. الْبَيَْضِة اْ�ُوَ�، َوِهَي ُمرَج�
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قِْن َخط�ا رَِفيًعا أَْسَوًدا َحْوَل َذقِْنِه. يِطي� الذ� َْتَلُِك الِْبطِْريُق َ�ِ

َوُهَو َمْعُروٌف ِبالن�ْوِع اْ�َكَْ�ِ ُعْدوانِي�ًة ِمْن بَْ�ِ أَنَْواِع اْلِبطِْريِق. 

َة طُرٍُق لِتَْ�ِيِد نَْفِسَها ِ� تَْستَْخِدُم طُيُوُر الِْبطِْريِق ِعد�

اِفئَِة. إِْذ ُِْكُنَها اْسِتْخَداُم ِريِشَها لِلِْحَفاِظ  الُْمَناَخاِت الد�

َعَ» الُْ�ُوَدِة َوالَحرَاَرَِة. فَِعْنَدَما يَْنُفُخ اْلِبطِْريُق رِيَشه، 

يَْسَمُح للَهواِء البَارِِد بالُوُصوِل إ° ِجلِْده.وُِْكُنها أيًضا 

أْن تَلَْهَث، حيُث يْجَعُل الل�َهاُث الَحلَْق والَفَم بَارًِدا. 

تُْسِهُم رَفْرَفَُة الز�َعانِِف � الَهَواِء أيًضا � إِطºَِْق الَحرَارة. 
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الِبطِْريق

َراِْجع ا�َْسِئلََة ?

الِبطِْريق

ْوُع الَفن
ُي ا�َْ�ُ

َدِة با�نِْقراِض. تَُعد طُيُوُر الِبطِْريِق ِمَن ا�َنْواِع ا�َُهد�

َهَذا يَْعِني أَن�ها ُعرَضٌة لَخطَِر ا�ْخِتَفاء. 

يَْجعُل الت�لَوُث والت�َغ� ا�َُناِخي واْصِطياُد الَكِث�ِ ِمَن ا�َْسَ�ِك بََقاَء

طُيُوِر الِبطِْريِق َعَ§ قَيِْد الَحيَاة أْمرًا َصْعبًا. يَِجُب أْن نَُكوَن َحِذِريَن 

�َُساَعَدِة َجِميْعِ أَنْواِع الِبطِْريق الثªَ�نِيََة َعْ�َ َع§ البََقاِء © ا�ُْستَْقبَل. 

كَيَْف يَْختَلُِف الِبطِْريُْق َعْن الطيُْوِر ا�ُْخَرى؟ وَكَيَْف يَتََشابَُه َمْعَها؟ 

؟  
َاطُوُر بََدً� ِمْن ِبَناِء الُعش َ́ َماَذا يَْفَعُل الِبطِْريُق اµِْم

َماْ ِهْي بَْعُض أَْسَ�ِء أَْصَغِر طُيُْوِر الِبطِْريِْق؟

لَِ�َْذاْ يَِجُب أَْن تَُكْوَن طُيُْوُر الِبطْرِيِق َسب�اَحًة َماِْهرًَة؟
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بَاَْحِة 
اُرُْسْم ِبطِْريًْقا يَْسبَُح. فَك
ْر ِ©ْ أَْجزَاِء الِجْسِم ال�ِتي تَُساِْعُدُه َعَ§ الس

َوتَأَك�د ِمْن إِظَْهاْرَِهاْ ِ©ْ رَْسِمَك. تََذكّر الت�لِْويَْن الَخاص� أَيًْضا؛ 

ْن الَحيََوانَاِت ا�ُْفÅََِسِة.  يَْحتَاُج الِبطِْريُْق إÈَِ أَْن يَُكْوَن ِ©ْ َمأَْمٍن ِمْ



؟ ��هل �ع�� عن طا�� � يط

ة وا�ضحكة، وعائلته السعيدة. � ��، وحرته ا�م � نو�� � نصف الكرة ا��
�

يق. تعرفوا ع� حياته � أجل، إنه البطر

قیمة اإلنسان ھي ما یضیفھ إلى الحیاة بین میالده و موتھ .. مصطفى محمود




