
 الرؤیة البصریة للطیور وھل ترى مثل االنسان ام ال ؟؟
============================= 

مشابھ للرؤیة ادى االنسان ام اقل ام  ھيموضوعنا الیوم عن كیفیة الرؤیة البصریة للطیور وھل 
  افضــل

 الظــــالم فيلیالّ  لألشیاءوعن كیفیة رؤیة الطیور 
علي ھذه التساؤالت استلزمت سنوات طویلة من البحث توصل خاللھا العلماء لحقائق  لإلجابة

  مدھشة جدا ّ 
فالطیور جمیعھا تتمتع بنظام لرؤیة االلوان یفوق جمیــــــــع الثدیات بما فیھم األنســـــــان ( سبحان 

 ( هللا
ثة أنواع من خالیا المخاریط یرون األلوان نتیجة تفاعالت بین ثال األخرىفالبشر وبعض الثدییات 

 الموجودة في شبكیة العین
ویحتوي كل نوع من ھذه المخاریط علي صبغ مختلف حساس لمدي محدد من أطوال الموجات 

  الضوئیة، وبناء علي ذلك فإن
خلیة مخروطیة واحدة ال تستطیع ان توضح للمخ طول موجة الضوء الممتص، فلكي یتم تمییز 

 طول موجة من اخري
 فيیجب علي المخ مقارنة االشارات الواردة من مخاریط لھا أصباغ بصریة مختلفة. (ھذا  فھنا

 (الثدیات وباقياالنسان 
أما الطیور وبعض السحالي والسالحف واالسماك، فتمتاز بأربعة انواع من خالیا المخاریط.. 

 ،باأللوانتجعلھا تري العالم نسیجا غنیا 
تفظت بخالیا مخروطیة تتعامل مع االلوان في العین.. فقدتھا اح ألنھاال نستطیع تخیلھ.. وذلك 

 .الثدییات منذ مالیین السنین
والختبار رؤیة األلوان عند الطیور قام فریق من العلماء ببعض التجارب علي ببغاوات استرالیة 

  'صغیرة المعروفة لدینا باسم 'الدرة
 .والضوء االصفرحیث دربت ھذه الطیور علي الربط بین جائزة من الطعام 

علي بعد نحو ثالثة اقدام، اولھما ھو  لإلضاءةوكان الطائر ینطلق من موقع، یري منھ مصدرین 
  ضوء التدریب االصفر،

واآلخر خلیط متنوع من االحمر واالخضر.. وفي كل مرة كان الطائر یذھب الي الضوء االصفر، 
  لیجد قمعا صغیرا للبذور

 .كمكافئة ). اما اذا ذھب الي اللون الخطأ، فانھ ال یجد طعاما ومن ثم یحصل علي وجبة سریعة (
ثم قام العلماء بتغییر الخلیط االحمر واالخضر من تتابع غیر منتظم، كما غیروا موقعي الضوء حتي 

ال یربط الطائر بین الجانب االیسر أو االیمن ومكان الطعام.. لكن الطیور كانت قادرة بسھولة علي 
 .ریب االصفر واالتجاه نحوه مباشرة دون أدني خطأاختیار ضوء التد

تفید الطیور في العثور علي الغذاء وحمایة نفسھا من االعداء..  باأللوانوھذه الثروة من المعرفة 
 .في اختیار الزوج تفیدھاكما 

عیــن الطائر فروقا  ىالفاحص، بینما تر لإلنسانفبعض انواع الطیور یبدو فیھا الجنسان متشابھین 



 بین االناث والذكور في اللون
 ( أبعد من حدود الخبرة البشریة ( سبحـــــــــــــان العلى العظیــم

 ولكــــــــــن كیف ترى الطیور لیالّ ؟؟
الطیور التي تھاجر لمسافات بعیدة تجید الطیران في اللیل مثل النھار . وبعض الطیور البریة 

 ساعة متواصلة ۸٦الصغیرة تطیر مدة 
میل من المحیط . وتوجھ نفسھا دون عالمات أرضیة تراھا بتحدید مواضع القمر  ۲۳۰۰ع لتقط

  والنجوم . وإذا اختفى القمر والنجوم
وراء السحب ، فقد تحدد مواقعھا بوضع جسمھا في المجال المغناطیسي األرضي . وھى ھنا 

 : تستخدم طریقتان للطیران وھمـا
 : مالحة الطیور بالنجوم (1

----------------------------- 
في تجارب تمت وضعت الطیور في قفص مستدیر سقفھ من زجاج شبكي ترى منھ النجوم لیال ، 

 ووضع القفص داخل جھاز لیل صناعي
یمثل النجوم في قبة سماویة ، فأخذت الطیور اتجاھاتھا من النجوم . وعند إطفاء النجوم من القبة ن 

  طارت الطیور في جمیع االتجاھات
 . فقد ارتبكت لعدم وجود نجوم ھادیة

 : تجربة ا لمغناطیس (2
-------------------------- 

تبدو الطیور كأن برأسھا بوصلة مغناطیسیة . وفي تجربة ثبتت مغناطیسات صغیرة في رقاب 
  الحمام . وتركت لتعود إلى أعشاشھا

غائمة . وبین ھذا أنھا في األیام ،لم تصادفھا صعوبات في األیام المشمسة ، وارتبكت في األیام ال
المشمسة وجھت أنفسھا بالشمس وفي األیام الغائمة ارتبكت قراءاتھا للمغناطیسیة األرضیة بسبب 

  بأثقال من الرصاص المغنطیسیاتالمغناطیس المعلق فارتبك طیرانھا . وباستبدال 
 . ناطیسیة األرضیة جیداطارت جیدا في األیام ا لمشمسة والغائمة . فقد أمكنھا استخدام المغ

 


