
مرضيه سادات عقدايى

حاجى لك لك!
ــفيد رنگ، با پاها و  ــيد. پرنده اى س لك لك را حتمًا  مى شناس
گردنى كشيده. لك لك سفيد يكى ديگر از مهمان هاى زمستانى 
ماست. اين پرنده هر ساله شش ماه از سال را در مناطق غربى 
كشور ما مى گذراند و شش ماه را به مناطق ديگر كوچ مى كند؛ 
از  آن جا كه در قديم كسانى كه به سفر حج مى رفتند، مدتى 
ــش ماه) از خانه دور مى شدند، به اين پرنده  طوالنى(حدود ش
هم حاجى لك لك مى گفتند و آن ها را به مسافران خانه ى خدا 

تشبيه  مى كردند.
دوستى ما و لك لك

ــاى دور برمى گردد، دقيقًا  ــتى ما و لك لك ها به زمان ه دوس
ــدن   نمى دانيم چه زمانى... اما لك لك ها، معموالً از نزديك ش
ــى ندارند و به  سادگى نزديك  به مراكز تجمع انسان ها ترس
مناطق مسكونى و زمين هاى كشاورزى مى آيند. در داستان ها و 
افسانه هاى قديمى آمده است كه اگر لك لك سفيد بر پشت بام 
خانه اى آشيانه بسازد، بركت سفره و روزى آن خانواده افزون 

مى شود.

آشيانه اى بر بام خانه ى ما!
لك لك، آشيانه ى شش ماهه اش را كنار رودخانه ها، تاالب ها 
ــازد تا در فصل جوجه آورى، غذاى كافى در  و باتالق ها مى س
ــد. مثل بسيارى از پرندگان ديگر، آن ها  دسترس داشته باش
هم در آشيانه سازى از شاخه ها و تكه چوب استفاده مى كنند. 
به نظر مى رسد لك لك ها، پشت بام خانه ها، باالى تيرهاى برق، 

باالى درختان و گاهى ساختمان هاى مخروبه را 
براى النه سازى ترجيح مى دهند.

جوجه آورى
ــراى  ــتان ب ــل زمس فص

ــر،  مهاج ــدگان  پرن
ــل جوجه آورى  فص
ــت. بعد از  ــم اس ه

ساختن النه، پرنده ى 
ــاكن  س ماده در آن 

تخم گذارى  و  مى شود 
مى كند. لك لك ماده هر 

سال سه تا پنج تخم مى گذارد 
ــى روز به نوبت روى تخم ها  ــه همراه لك لك نر حدود س و ب
مى خوابند. جوجه لك لك ها كه سر از تخم بيرون بياورند بسيار 
ضعيف و گرسنه هستند. والدين سعى مى كنند غذاى آن ها را 
ــت ماهى، قورباغه، موش و حتى گاهى از كرم خاكى  از گوش
ــوند براى  و حلزون تأمين كنند. لك لك ها گاهى مجبور مى ش
سيركردن شكم جوجه هايشان، جوجه هاى پرندگان ديگر را هم 

شكار كنند.

پذیرایی گــرم 
در فصل سـرد!

كشور ما زمستان ها ميزبان پرندگان و آبزيان بسيارى است. هر سال با سرد شدن هوا، يافتن غذا 
و گرم نگه داشتن بدن براى عده اى از پرندگان سخت مى شود و آن ها كم كم از مناطق شمالى تر و 

سردتر كره ى زمين، براى گذراندن زمستان به كشور ما مى آيند.
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پرندگان بى صدا
ــالف پرنده هاى ديگر  ــا، برخ لك لك ه
ــدا در حنجره ندارند. به  اندام توليد ص
همين علت پرندگانى بى صدا و الل اند. 
ــراى توليد صدا دارند.  اما راه ديگرى ب
ــم زدن منقار خود صداى  آن ها با به ه
تق تقى توليد مى كنند. اين صدا معموالً 
براى ابراز شادمانى است؛ مثًال  هنگامى 
ــاده همديگر را در  ــده ى نر و م كه پرن
ــات مى كنند. لك لك ها گاهى  النه مالق
صداهاى ديگر شبيه خرخر و هيس هم 

از خود درمى آورند.

خويشاوندان
از خانواده ى لك لك ها، عالوه بر لك لك سفيد يا حاجى لك لك، فقط يك 
گونه ى ديگر به نام لك لك سياه در ايران زيست مى كند. لك لك سياه، 

بال و سر و گردن سياه دارد و فقط پرهاى زيرتنه ى آن سفيد است.

پرواز لك لك ها
نكته ى جالب در مورد ظاهر لك لك، 
درازش  پاهاى  و  گردن  و  قرمز  منقار 
است. شايد بگوييد حواصيل و پليكان 
هم ظاهرى شبيه لك لك دارند و حتى 
تشخيص آن ها از هم كمى سخت است. 
اما پرواز اين پرندگان با هم تفاوت هايى 
دارد. پليكان و حواصيل به هنگام پرواز، 
گردن خود را به شكل ~ در مى آورند، 
اما اگر به لك لك در حال پرواز نگاه كنيد، 
مى بينيد كه آن ها مى توانند گردن شان را 
كامالً  صاف و افقى نگه دارند. اين مسئله 
به حفظ تعادل آن ها كمك مى كند و به 

پرواز آن ها زيبايى خاصى مى دهد. 




