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پاندا 

طوطی دریایی )پافین(

نوک اردکی )پالتی پوس(

گوزن کانادایی فیل آسیایی

این کتاب به شیوه های باورنکردنِی زندگی جانوران 
با  صفحه،  هر  زدن  ورق  با  می پردازد.  طبیعت  در 
درباره ی  و  می شوید  آشنا  پرماجرا  جانوران  از  یکی 
رفتارهای شگفت انگیز و مهاجرت های قهرمانانه شان 

به چهار گوشه ی جهان می آموزید. 

در هر تصویر، خوب به جزئیات جانوران نگاه کنید. 
زیستگاهشان  و  آن ها  راجع به  چه چیزهای جدیدی 
یاد  خانه!(  می گویند  آن  به  خودشان  بین  )که 

می گیرید؟

زندگی  محل  و  بشناسیم  را  جانوران  همه ی  بیایید 
بگیریم.  یاد  زمین  کره ی  روی  را  منحصربه فردشان 
جانور  کدام  با  را  ماجراجویی  داری  دوست   امروز 

آغاز کنی؟
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)آفریقای جنوبی(پرواز دسته جمعی با پرستوها

نبرد با اسب های آبی
)بوتسوانا(

آفریقا آفریقا 
عناوین  هیجان انگیزترین  که  که  ا ست  قاره ای  آفریقا 
خبری   خود اختصاص می دهد؛ از شیر و پلنگ گرفته تا 
کرگدن و زرافه. ساواناهای گسترده، جنگل های  فیل و 
انبوه و اقیانوس های غنی آن سرشار از جاندارانی اند که 

زندگی هریک اسرار باورنکردنی خود را دارد. 

کنیا
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کل  یال دار خطوط راه راهی 
روی بدن دارد که باعث 

می شوند سخت تر دیده شود.

دمِ بلند پرپشت 
برای پراندن 

مگس ها

یال و ریش سیاه 
مشخص در زیر چانه

گله های کل  یال دار می توانند ساالنه تا 
3000 کیلومتر در جست وجوی آب و 

علوفه ی تازه سفر کنند. 

وقتی گورخرها در گله اند، خط های راه راه بدنشان 
با هم قاطی می شوند. به  همین  دلیل، شکارچی 

به سختی می تواند یکی از آن ها را برای شکار 
انتخاب کند. 

کل های یال دار می توانند با سرعتی معادل 80 کیلومتر در ساعت بدوند، 
و ممکن است به هر جانوری که سر راهشان باشد آسیب هایی جدی بزنند. 

الشخورهای گرسنه باالی رودخانه 
می چرخند تا الشه ی جانورانی را پیدا 

کنند که هنگام گذر از رودخانه مرده اند. 
شیرها کمین کرده و پنهان 

شده اند. آماده اند که با یک 
خیز به کل هایی حمله کنند که 
هنگام بیرون آمدن از آب از گله 

جدا می مانند.

وقتی این جانوران بعد از سفری طوالنی به 
رودخانه می رسند، ضعیف می شوند. اما باید 

حواسشان را خوب جمع کنند و مراقب باشند، 
چون خطر همه جا در کمین است.

کروکودیل های رود نیل 
شکارچی های ماهری اند. خیلی از 
آن ها فرصت زیادی برای تمرین 

دارند، چون حدود 100 سال عمر 
می کنند! 

رودخانه ی مارا النه ی بعضی از 
کروکودیل های بزرگ نیل است که گاهی 

طولشان به 6 متر هم می رسد.

هزاران سال است که کل های یال دار 
به این شکل مهاجرت می کنند. این سفر یکی از 

مهاجرت های مشهور دنیاست. 

هر بار بیش از یک میلیون کل  یال دار، همراه 
با350هزار غزال و  200هزار گورخر به این 

سفر می روند. 

شاخ خمیده 
برای دفاع صحنه ی  شرقی  آفریقای  در  مارا  رودخانه ی  هرساله 

یکی از تماشایی ترین اتفاقات طبیعت است. بین ماه 
در  و غزال  گورخر  یال دار،  کل  هزاران  شهریور،  و  تیر 
سرنگتی  سوزان  و  خشک  چمنزارهای  آن ها  حرکت اند. 
شمالی  باران های  به دنبال  و  می گذارند  پشت سر  را 
در  اما  می روند.  ماسایی  مارا  سرسبز  مناظر  به سمت 
می شوند؛  رو به رو  بزرگی  مشکل  با  طوالنی شان  سفر 

رودخانه ی مارا راه آن ها را بسته است. 
باران های اواخر تابستان باعث طغیان رودخانه و سیل 

کف آلودی می شوند که مانع مرگ باری بین 
روبه روست.  سرسبز  علفزارهای  و  گله ها 

باید  رودخانه  این  از  عبور  برای  جانوران  همه ی  اما 
را  جوان ها  و  ضعیف ترها  شوند.  غوطه ور  سیل  در 
ممکن است کروکودیل های رود نیل شکار کنند که در 
در  که  شیرهایی  یا  کرده اند،  کمین  خروشان  آب های 
ساحل روبه رو پشت بته ها پنهان شده اند. در نبرد برای 
خیلی   یا  قوی  که  می مانند  زنده  کسانی  فقط  زندگی، 

خوش شانس باشند.  

کل یال دار، کنیا
مهاجرت با 

کل یال دار، کنیا 

تانزانیا

کنیا
مهاجرت 

کل یال دار 
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