
Dáng đẹp khi Chim Công bay
Rất hiếm thấy con công xinh đẹp bay, vì loài chim này chỉ bay khi cảm thấy bị đe dọa ! Khi bay chúng có hình dáng rất 
đẹp, không thua kém chim Phượng Hoàng (như trong truyền thuyết diễn tả).

Thông thường chỉ nhìn thấy hình ảnh con công xinh đẹp đang đi trên
mặt đất, xòe chiếc đuôi rực rỡ của mình ra, rất hiếm thấy loài chim

này bay, nên những tưởng nó không biết bay.
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Thực tế, con công có khả năng bay như nhiều loài chim khác, nhưng chúng hiếm khi sử dụng đôi cánh, chỉ khi cảm thấy bị đe
dọa, con công mới mới vỗ cánh. rời khỏi mặt đất.
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Vì không thích thú bay, nên ít khi thấy vẻ đẹp của chúng trên bầu
trời xanh, Do đó rất hiếm khi Nhiếp ảnh gia bắt gặp khoảnh khắc đó.
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Đáng ngạc nhiên là chúng hiếm khi bay, nhưng khi tăng tốc có thể
lên tới 16km / h chỉ trong vài khoảnh khắc.

Đặc biệt, đuôi dài của con công không ảnh hưởng đến tốc độ bay của
nó.

Con công là tên của một trong những loài chim trĩ (Phasianidae), tên
Latin là Pavo muticus (con công hoặc Java), Pavo cristatus (con
công hoặc con công Ấn Độ) hoặc Afropavo congensis (Congo

Cong).
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Con đực có bộ lông màu xanh lục ánh kim, đuôi rất dài, màu xanh đồng, mỗi chiếc lông có các ngôi sao màu xanh lá cây, đỏ,
vàng, nâu.
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Mào dọc dài, mặt có màu vàng và xanh lá chuối. Khi nó nhảy, đuôi hình quạt để thu hút con cái.

Khi những con công vỗ cánh bay lên, chúng có vẻ đẹp lộng lẫy
không

 thua kém chim Phượng Hoàng (được mô tả trong truyền thuyết).
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