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  . خوار جزیره کیشو لیلی شهد لوتن با مالقات
 دائمی است.شهد خوار  یک او

 هسین طرف هر در و مسی ای قهوه رنگ به باریکی نوار اش سینه رویدارد.  سبز، و بنفش جالیبا  پرهایلوتن 
در سطح پشتی قهوه ای مایل به سبز و سطح خواهرش لیلی پرهای  . دارد زرد و قرمز پرهای از بزرگی لکه

 .در انتها سفید رنگ می باشدو  شاهپرهای کناری دم قهوه ای  ، است  شکمی به رنگ زرد روشن 
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ای است بومی ایران و در گذشته نه چندان دور به صورت فراوان در استان هرمزگان، ر پرندهاخوشهد
در جزیره کیش می توانید تعداد بیشماری از این پرنده را در  بلوچستان و نواحی اطراف آن دیده می شده 

 .چندین گرم بیشتر نیستوزن آنها   وسانتی متر 9طول آنها حدود  .میان نخل های جزیره مشاهده کنید
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و زبان های لوله ای برای جمع  لوتن و لیلی منقارهای خمیده دارند
 .شهد از گل آوری

منقار آنها باریک و بلند و متناسب با نوع گلی است که از آن شهد 
شهد گلها  منقار آنها برای جست وجوی می نوشند. خمیدگی
 .سازگار شده است

 

www.takbook.com



5/13 

 

 وتاهک منقار آنهابودند.  ادنوز لیلی و لوتن وقتی
 هبتوانستند  می آنها والدین ،داشتند پهنی و

 در را غذا آنها والدین .کنند تغذیه را آنها راحتی
و در اندازه کوچک به  کردند می هضممعده خود 

 خورد آنها می دادند.
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 .گرفتندمی  یاد را پروازباید   شدند، قوی کافی اندازه به وقتی لیلی و لوتن

 .کنند پیدابرای خودشان غذا  گرفتند می یاد باید همچنین آنها
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 و خورند می آنچه از لیلی و نوتل

 .گیرند می انرژی نوشند می 

 این انرژی به آنها امکان

می دهد تا از عضالت خود  
 .برای پرواز استفاده کنند
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به   زیادی انرژی توانند نمی لیلی و لوتن ،انسانها ما برخالف
 چربی در بدن خود ذخیره کنند.صورت 

 .بمانند سبک بسیار باید آنها

 .نیستند پرواز به قادر آنها صورت، این غیر در
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خوارها مدام باید شهد که است لیدل نیهم به
 ...روز در بارهابارها و  بخورند.

در حال پرواز   ، آنها بیشتر روزهای خود را در حقیقت
 می گذرانند.  برای بدست آوردن غذا

www.takbook.com



10/13 

 

ن و لیلی شهد را از تلو
 . گل می نوشند

آنها همچنین دوست دارند 
 .حشرات و عنکبوت ها را بخورند

، آنها میوه های بعضی اوقات
 .کوچک و آبدار می خورند
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شهد یک  پارک شهر  کیش یا پارک مینادر شما  آیا
 ؟دیده اید یا لیلی لوتنمانند  خوار

 !؟می خورندآنها چه 
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 آید؟ می کجا از انرژی

 .شود می حاصل غذا طریق از انرژی

 .دارند نیاز انرژی به ماندن زنده برای پرندگان و انسان جمله از موجودات

 .کند فکر ما مغز و کند کار ما بدن تا دهد می اجازه این

 صورت این غیر در  ،بخورند غذا یکبار ساعت دو هر باید پرندگان از بعضی
 نخواهند داشت. ماندن زنده برای کافی انرژی

 دو دودح توانند میاگرمجبور باشند  بالغ های انسان مانند بزرگتر حیوانات
 .دنبمان زندهبدون غذا  ماه

 !مبخوریغذا  بار چند روزانه باید ما ،خوب زندگی برای اما
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 نکته : 
  

 رتکرا پرنده این صدایاگرخواستید یک شهد خوار را پیدا کنید باید در طبیعت کیش به دقت گوش کنید 
 سوی ته" نیز و ت، دزی -ت دزی" شبیه صدای نر پرنده همچنین .است وت، ی چی -وت ی چی" نوبت شش

 .دارد  ت،
 
خوزستان   1396عکس کرامت  حافظی          استبرقو شیشه شور شهد خوار از گلهای  تغذیه    -نقشه پراکنش در ایران                      
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Why Do Sunbirds Eat All Day? Have you ever seen small colourful birds flying about in your garden? 

Why do they keep flitting from flower to flower? How do 

 (English) they get the energy to stay up in the air? Follow the two sunbirds, Loten and Lily, to find out. 

 

Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, 

authors, illustrators and publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multil ingual stories 

for the children of India  and the world. Our unique online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers 

and librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us get a book in every child's hand!  
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