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 چرا برخی حیوانات شب بیدارند

برند، می پناه خود امن هاي النه به حیوانات بیشتر شب، تاریکی در  
  به که حیوانات، سایر اما .کنند می پیدا خوابیدن براي دنجی محل یا

  خود از نیستند قادر روز روشنایی در گوییم، می »زي شب« آنها
 شکار است ممکن مثالً.بدهند ادامه خود زندگی به و کنند محافظت

  و شود خشک روز گرماي دلیل به بدنشان که این یا شوند شکارچیان
 .ببازند دیگر حیوانات با غذایی رقابت در یا



 جغد معروفترین پرنده شب زي



 ویژگیهاي  شب زیان

گاهی.دهند می انجام شب در را پایان بی جنگی شکارهایشان و درندگان 
  می فرار شکارها اوقات اغلب برند،اما می رقابت این در شکارچیان

  استفاده شکار براي اي ویژه هاي روش از باید شب شکارچیان.کنند
 نیاز اي قوي و تیز العاده فوق حواس به شب در شکار براي ها آن.کنند
 باشند آرام بسیار باید ها بیابند،آن شب تاریکی در را شکارشان تا دارند
 قدرتمندي العاده فوق حواس از نیز ها آن شکارهاي که چرا

 هاي بینی و بزرگ هاي ویژه،گوش چشمان از شبگرد حیوانات.برخوردارند
 .کنند می استفاده فرار و شکار براي خود حساس

 



 خفاش معروف ترین پستاندار شب زي



 شب زیان در روز چه میکنند

امن جایی دنبال به شبگرد حیوانات اکثر 
 روز طول در شدن پنهان براي

 و درختان در ها آن از تعدادي.هستند
 دیگر بعضی و گیرند می پناه ها صخره
 می حفر زمین در اي آشیانه خودشان براي
 .سازند می اي النه که این یا کنند

از محافظت براي شبگرد حیوانات از بعضی 
 روش از روز طول در خودشان

  هم را خود کنند،یعنی می استتاراستفاده
 .کنند می محیطشان رنگ

 



 حیوانات در شب 

 هاي گوش و ها چشم اغلب زي شب حیوانات 
 در را خود راه آنها کمک به که دارند بزرگتري

   .کنند می پیدا تاریکی
شبیه که وحشی زي شب جانوران( ها تارسیه  

  جهنده هاي میمون کوچکترین جزو هستند، میمون
  به که دارند درشتی چشمان ).باشند می دنیا در

 ببینند خوبی به تاریکی در توانند می آنها کمک



 جنگل در شب 

  بیدار خواب از شب حیوانات از بسیاري جنگل، در  
 را یکدیگر کش عربده هاي میمون وقتی .شوند می
 کیلومتري 5 ي فاصله تا آنها صداي زنند، می صدا

  و طلوع موقع آنها صداي و سر .شود می شندیده
 هاي نعره با آنها و است، زیاد بسیار خورشید غروب

 کنند می آگاه محلشان از را همدیگر خود بلند



 امنیت در روز

 تمام از شوند، می خارج خود ي النه از هنگام شب که زي شب حیوانات  
  معناست بدین این .کنند می دوري هستند، فعال روز طول در که موجوداتی

 نمی رقابت یکدیگر با غذا خوردن براي یا کنند، نمی شکار را یکدیگر آنها که
  همان از یکدیگر از دوري با توانند می حیوانات همه ترتیب، بدین .کنند

 کنند تغذیه درختان



 بیشه زارها در شب 

 به موجودات همه ، زارها بیشه در هنگام شب 
  غذا براي جو و جست ها خارپشت .روند نمی خواب

   .کنند می آغاز را
می زمینی زیر النه یک در ها روز ها گورکن  

  پوسیده هاي برگ میان در شب هنگام در و خوابند
  کرم مانند غذاهایی دنبال به جنگل خاك سطح در

 .گردند می حلزون و حشره خاکی،



 حشرات در شب

دست از ماندن امان در خاطر به ها پره شب  
  .کنند می پرواز شب هنگام در شکارچی پرندگان

  روز در استراحت حین در آنها رنگارنگ هاي بال
 آنها با و تلفیق ها برگ یا درخت پوست رنگ با

 .شود می یکدست



 جیرجیرك ها

 پاهاي کمک به می توانند آن ها.هستند ملخ ها خویشاوند جیرجیرك ها
  جیرجیرك ها.بپرند خود بدن طول برابر چند اندازه به بزرگشان عقبی

  تا و می کنند حفر هایی سوراخ آن ها از بعضی.فعال اند شب ها معموالً
  مانند می کنندجیرجیرك ها استراحت آن در است روشن هوا که زمانی
  بال یک مانند شانه دندانه هاي صدا تولید براي آن ها.می خوانند آواز ملخ ها
  صورت به آن ها بدن جلو.می کشند دیگر بال ضخیم ناحیه روي را خود

 جیرجیرك هاي از بعضی.شود می بلندتر صدا و می کند عمل تشدیدگر
  از را آن ها صداي می توان که می خوانند آواز بلند قدري به گرمسیري

  جلویی زانوهاي روي جیرجیرك ها گوش.شنید کیلومتري 1/5 فاصله
 .دارد قرار آن ها
 



 مردابها
 

 مرداب و باتالق ها، رودخانه در زي شب حیوانات از بسیاري  
  شکار شب در وزغ و قورباغه تمساح، آبی، سمور .کنند می زندگی

  ..کنند می پیدا را خود طعمه تاریکی کمک به آنها کنند، می
  خشک پوستشان تا باشند خنک هواي در باید وزغها و ها قورباغه

  شب در و کنند می دوري آفتاب نور از روز هنگام در آنها .نشود
 .شوند می فعال بسیار



 دریاهاي مهتابی
 

 شب و روز نیز دریاها تاریک اعماق در حتی  
 آب در را روزها ها ماهی از برخی .دارد اهمیت

 براي شب در اما گذرانند، می آرام و عمیق هاي
  ها اهیم سایر .آیند می آب سطح به غذا خوردن

  کنند می شنا دریا آب سطح نزدیک روز طول در
  می باز آب تر عمیق هاي قسمت به شب در و

   .گردند
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