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ی باتو شگفتی استتار پرنده   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ی باتو شگفتی استتار پرنده – 001ھای علمی: شگفتی  شگفتی

  ي باتو: استتار پرنده

ھاي ونزوئال زندگي  ایستند و در جنگل اي کھ بر روي یک شاخھ مي نام این پرنده باتو است. پرنده

پرھاي این پرنده و پوست درختي کھ بر آن کند. یکي از ماھرترین استتارگران جھان است.  مي

 اي با ھم شباھت دارند و میان  نشیند بھ شکل خیره کننده مي

  

  

ي  کنیم تا روي صفحھ نده شباھت باور نکردني وجود دارد. اکنون با دقت مقایسھ ميدرخت و بدن پر

نمایش پرھاي پرنده و پوست درخت را با ھم ببینیم. درخت در سمت چپ و پرنده در سمت راست 

 است و گویي بھ شکل یک شاخھ ي تمام عیار است. تنھا 
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ي تفاوت در پرنده وجود دارد. منقار و دو چشمش نشانھ ي تمایز آن است. اما پرنده بھ دقت  یک نشانھ

بستن سازد. خودش را با  برد. ھنگام خطر خودش را شبیھ مي نقشي کھ باید ایفا کند را بھ کار مي

  کند و در این ھنگام امکان  ھا و منقارش مخفي مي چشم

  

  

تشخیص آن از درخت وجود ندارد. گویا ھر دو از یک طرح ھستند. با این کھ این پرنده چشمانش را 

بیند و ھنگام دور شدن خطر از استتار بیرون  ھایش اطراف را مي بندد از جاھاي خالي میان پلک مي

  گیرد. آید و آرام مي مي

  

  

  

دیدید چقدر ھماھنگي و شباھت عجیبي دارد و چگونھ طراح این برنامھ خطوط سفید را براي تمایز 

    پرھاي پرنده از درخت قرار داده است. آفرینش خدایي کھ تمام چیزھا را بھ خوبي آفریده است
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  اش وجود دارد. اي دال بر یگانگي ھا و زمین را آفریده است و در ھر چیزي نشانھ خداوند آسمان

  منبع:

 –کانال الفجر  –ي آیات خود را بھ آنان نشان خواھیم داد  برنامھ 04 \یزیوني ھاي تلو برنامھ

  ي تابو استتار پرنده –استرس  - 11ي:  برنامھ

 


