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در ﻣﻮرد ﭘﺮﻧﺪه ﻗﻮ | ﻗﻮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آب
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اردک ﻫﺎ و ﻏﺎز ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻮ ﺑﺎل
ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺎﻫﺎً ﻇﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎری را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان آرام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮ
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ﻗﻮ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﺎرﻧﺠﯽ
دارﻧﺪ و ﻗﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ
از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آب ﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻗﻮﻫﺎ در ﮐﻨﺎر آب ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺑﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺸﺮات
ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮ
را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ آن ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﺮگ ﻫﺎ ،
راﮐﻮن ﻫﺎ و روﺑﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﻮ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﻢ آن را ﺷﮑﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻗﻮ

ﻗﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ازدواج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮ
اﮐﺜﺮاً ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۹ﺗﺨﻢ ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺎدر
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آب را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد.
ﭘﺮﻧﺪه ﻗﻮ

ﻗﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮواز و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ در درﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻢ
در درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺣﺪوداً  ۷ﻧﻮع
ﻗﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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اﻣﺮوزه ﻗﻮﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﮑﺎر و از دﺳﺖ دادن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻮاع
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

