
DEVE KUŞLARI 

Hayvanat Bahçemizin yaramaz hayvanı deve kuşları, çok ilginç özelliklere 

sahipler. Haydi bu özellikleri hep birlikte okuyalım: 

 Deve kuşları vahşi doğada 30 ila 40 

yıl arasında yaşarken, hayvanat bahçesi gibi 

dış faktörlerden etkilenmedikleri alanlarda 

75 yıla kadar yaşayabilirler.  
 Deve kuşlarının boyunları çok uzundur. 

 Deve kuşları ağır oldukları için 

uçamazlar. 

 2,8 metreye kadar büyüyebilirler ve 145 kilogram kütleye erişebilmeleri 

mümkündür. 

 Koşmak için harika bir mekanizmaya sahiptirler. Saatte 70 kilometre hıza 

çıkabilirler. Bir saat boyunca koşarak 50 kilometre yol kat edebilirler. 

 Yön değiştirmek için kanatlarını kullanırlar. Rüzgârın şiddeti ve diğer faktörleri 

dikkate alarak bunu başarabilirler. 

 Bir deve kuşunun güçlü, uzun bacakları, tek bir adımla 3 ila 5 metrelik bir 

mesafeyi gidebilmesini sağlar.  

 Deve kuşları bacaklarını aynı zamanda kendini savunmak için de kullanırlar. 

Tekmeleriyle bir aslanı öldürebilirler. 

 Deve kuşları hem bitki hem de etle beslenirler.  

 Sürü halinde dolaşırlar. Bu sürüler bazen 100 kuşa kadar ulaşabilir. Ancak 

çoğu sürü 10 kuştan oluşur. Genelde grubun tamamını dişiler oluşturur.  

 Popüler inanışın aksine, devekuşları başlarını kumun içine gömmezler.  

 

 
 

1. Deve kuşları kaç metreye kadar büyüyebilirler? 

 

2. Deve kuşları yön değiştirmek için hangi organlarını kullanırlar? 

 

3. Deve kuşları nasıl beslenirler? 

Hakkımda Neler Öğrendin? 



 

Deve Kuşunun İki Problemi 

1. Hırçın ismindeki deve kuşumuz koşmaktan sıkılmış. Arkadaşına 

saat ile ilgili sorular sormaya çalışmış. Hızlıca zemine yuvarlak 

bir şekil çizmiş ve 12’ye kadar bütün sayıları yazmış. “Hızlı 

koşarsam yelkovan, yavaş koşarsam akrebi göstermiş olacağım.” 

demiş. 

- Hırçın önce hızlı koşarak 12’nin üzerine gitmiş. Sonra merkeze 

geldikten sonra yavaşça 4’e gitmiş. Arkadaşına saati sormuş. Saat kaç? 

 

 

- Hırçın bu sefer önce 6’ya doğru hızlı koşmuş, sonra merkeze gelip yavaşça 

12 ile 1’in arasına doğru gitmiş. Arkadaşına saati sormuş. Saat kaç? 

 

 

2. Hırçın çok meraklıydı. Hangi ayda, ayın kaçında, hangi 

mevsimde hatta hangi yılda olduğunu çok merak ediyordu. 

Bugünün tarihi ve hangi mevsimde olduğumuzu Hırçın için 

yazar mısınız? 

 

 
  

Deve Kuşunun Sürprizi 

Altta yer alan QR kodu telefonunuza okutarak bu deve kuşunun 

sürprizlerine ulaşabilirsiniz. 

 

 


