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 ما بعض تكيفات إلحيوإنات؟

كيلومير   80يستطيع إلغزإل إلركض برسعة مقدإرها 
ي إلساعة لتجنب 

سة. ف   إلحيوإنات إلمفير

 ض إلحيوإنات موإد كيميائية كري  هةتفرز بع

سة تهرب مبتعدة.   تجعل إلحيوإنات إلمفير

ي إلماء إنسيابية إلشكل مما يساع
ي تعيش ف  دها عىل إلحيوإنات إلبر
ي إلماء 

ة طويلة  إلسباحة برسعة ف   وبعضها يستطيع أن يحبس أنفاسه فير
 وبعضها إآلخر يتنفس تحت إلماء بوساطة إلخياشيم

ي إلليل ،
 حيوإنات إلصحرإء غالبًا ما تنشط ف 

ي إلنهار لتفادي درجات إلحرإرة إلعالية
 وتلزم مأوإها ف 

 تمتاز بفرإء سميكة حيوإنات إلبيئة إلباردة

ي إلجسم تبقيها دإفئة 
وكمية من إلدهون إؤلضافية ف 
.

 

سة تكيفات تسمح لها بالصيد بشكل أفضل  للحيوإنات إلمفير

 طائر إلبوم له عدة تكيفات تجعله صيادًإ ماهرإً 

ويةٍ تُع إلرأُس. َيتم
َ
خَرىفإ إلبوُم بحاسِة َسْمٍع ق

ُ
عىَل ِمن إأل

َ
 حَدى أذنيِه أ

درتهِ 
ُ
ا يزيُد من ق ِ  ممَّ  وإلمسافة مصدر إلصوت َعىل تميير 

ي ُمقدمِة 
قُع َعيناه ف 

َ
الِم. وت ي إلظَّ

ساِعدإنِه عىل ُرؤيِة إلفريسِة ف 
ُ
تاِن ت إلَعينان. َكبير

 إلفريسةرأِسِه ِمما يمنحه قدرة عىل تركير  نظره عىل 

ي 
ٍة وقويٍة تساعُده عىل إلصيِد. كما تكُتُم صوَت حَركتِه ف  . ذإُت عضالٍت كبير

ُ
جنحة

َ
إأل

ي ُهدوٍء ومباغتِة إلفريسِة.  إلهوإءِ 
إِن ف   مما ُيساِعُده عىل إلطير

ساعدُه عىل إؤلمساِك بالَفريسِة. 
ُ
 ت
ٌ
 إلَقدمان. ِلقَدَمي إلبوِم َمخاِلُب ضخمة

ةِ  ُف يساَعدُه عىل إؤلمساِك ِبالحيوإناِت إلَكبير  وهذإ إلتكيُّ

 

 يوسف سليمان البلوي


