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જીલન ભયણ નો જ ંગ જીતલા ભાટે પ્રાણીઓની યક્ુ તતઓ
મભત્રો વજીલ સ ૃષ્ટટભાં જીલતા યશેલા ભાટે દયે ક વજીલો જીલન ભયણ નો ખેર દય યોજ ખેરતા
ુ ફ દયે ક વજીલ ોતાન ંુ અક્તતત્કલ ટકાલી યાખલા ભાટે
શોમ છે .ડામલિન ના ઉત્ક્ાંમત લાદ મજ
ુ ફ નલી નલી યક્ુ તતઓ મોજતા શોમ છે .કોઈ મળકાય ને પવાલલા ભાટે
અરગ અરગ ઉામો મજ
,તો કોઈ મળકાયીથી ફચલા ભાટે આલા ઉામોનો વશાયો રે છે .
અશી નીચે આલા જ થોડા પ્રાણીઓ ની જીલન ભયણ ભાટે ની થોડી યક્ુ તતઓ મલળે ભાહશતી
આલાભાં આલી છે .જે યક્ુ તત ને અનાલલા ભાટે કા ્ભે આલા પ્રાણીઓ ભાં અનકુ ુ રન દ્વાયા
ોતાના ળયીય ભાં ઘણો ફદરાલ થમેર જોલા ભે છે .

1-તરોથ


ુ ીના ફાયભાવી લાવ જ ંગરો અત્કમંત
ચ્છછભ ભાં ઇતલેડોય થી  ૂલવભાં ઇન્ડોનેમળમા સધ
ગીચ છે .



હશિંવક પ્રાણીઓ ભાટે બોજન ગણાતા વજીલો ને વ ૃક્ષો ઉયાંત લેરા અને છોડ લડે
ઉબયાતી જભીન ય બાગલા ભાટે ક્યાયે ક ભોકી જગ્મા ણ ભે નહશ.



આસ ુ ના ીય તરોથે આ વભતમા નો તોડ જીલંત તટે છય ુ ફનીને કાઢયો છે .



દોડા દોડી અને શડીમાટ્ટી કયલાન ંુ તો ઠીક ણ નજીલા શરન ચરન ને ણ તરોથે
નકામ ંુ ગણાવય ંુ છે .



લાંદયા ની જેભ ફે શાથે ડાી ને કડી ને ઉંધા ભાથે ટીંગાલાન ંુ તરોથ ભાટે યોજ ન ંુ કાભ
ફની ગય ંુ છે .ઘોડીમાની ઝોી ના ોઝભાં વ ૃક્ષની ડાે ઉંધા ભાથે રટકી યશેલ ં ુ અને રીર
ફાઝેરી રાંફી રુલાંટી લાળં તરોથ કોઈ મળકાયી ની નજય ભાં આલત ંુ નથી અને વરાભત
જીલત ંુ યશે છે .

2-ફ્રાઈંગ ફ્રોગ


તરોથ જેભ એક જ જગ્માએ રાંફો વભમ યશે છે તેના કયતા તદ્દન મલયીત યીત આલા
પ્રકાયના દે ડકાએ અનાલી છે .



આલા દે ડકા ોતે એક જગ્માએ કડી ક્તથય યશેતા નથી.



મળકાયી વા વ ૃક્ષ ય ચડતો દે ખામ કે તયત આ દે ડકો ોતાના ફતક જેલા ંજા
ુ ે છે .અને એલયે જ 45 ભીટય દુય ના ફીજા વ ૃક્ષ સધ
ુ ી શોંચી જામ
પેરાલી શલાભાં ડત ંુ મક
છે .



અશી ખયે ખય દે ડકો ઉડતો નથી ણ ઊંચ ંુ ઝાડ શોમ ત્કમાંથી નીચેના ઝાડ ય ગ્રામડીંગ
કયે છે .



આભ એક વ ૃક્ષ યથી દે ડકો જડથી ફીજા વ ૃક્ષ ય શોંચી જામ છે .



જભીન ય આટરી ઝડે બાગલાન ંુ ળક્ય નથી.



આણે ત્કમાં બાયતભાં ભરફાય નો tree frog તયીકે ઓખાતો દે ડકો ણ આલી યીતે જ
Gliding કયે છે .

3- ફ્રાઈંગ ડ્રેગન


ુ ાત્રા ના ટાઓ
ુ ય flying Dragon
દક્ષીણ બાયત,આવાભ,બ્રહ્મ દે ળ તેભજ જાલા સભ
નાભનો અને 25 વેન્ટીભીટય રાંફો કાચચિંડો થામ છે .



આ કાચચિંડો ણ ઝાડ ય દુશ્ભન ને જોતા લેંત ઝાડ યથી તયત ડત ંુ મ ૂકી ચાયે મ ગ
ને શલાભાં પેરાલી ગ્રામડીંગ કયે છે .



ઉડતા દે ડકા ના આંગા પોલ્ડીંગ ત્કલચા લડે જોડામેરા શોમ છે ,જમાયે કાચચિંડો તેની ડોક
ય તેભજ ેટ નીચે વી જેલી અડધો ડઝન ાંવીઓ જડેરી ત્કલચા ધયાલે છે .



ઉડતી લખતે એ ત્કલચા પ્રવયે રી યશે છે .

4 - ઉડતો વા


કાચીંડા અને દે ડકા ની રામન થલાની યીત ખયે ખય વા ભાટે નકુ વાન કાયક છે .



ઉડીને તયત નલા ઝાડ ય શોંચી ગમેરા એ મળકાયો ને કડલા ભાટે વાે ણ
ઉડલાની ક્ષભતા કેલી રીધી છે .



ઉત્ક્ાંમત ને રીધે કાર ્ભે વા ણ ગ્રામડીંગ કયતા ળીખી ગમો છે .



વા ાંવીઓ મલતતાયીને ેટના બાગને વાટ ફનાલે છે .



આ નીચરી વાટીન ંુ ક્ષેત્રપ ણ આોઆ લધે છે .



ટે ક ઓપ ભાટે વા ોતાના રાંફા ળયીયને વીયીઝ ફંધ S આકાયોભાં તંગ કયીને છે લટે
વાભા વ ૃક્ષનું મનળાન તાકે છે .



અને શલા ભાં જ ગ્રામડીંગ કયી એક વ ૃક્ષ યથી ફીજા વ ૃક્ષ ય શોંચી જામ છે .

5-ઉડતી ચખવકોરી


ુ ાં લધ ુ 75 ભીટય
દુશ્ભન થી ફચલા ઉડતી ચખવકોરી જોખભી વ ૃક્ષનો ત્કમાગ કયી લધભ
ુ ી શોંચી જામ છે .
દુયના ઝાડ સધ



આ ભાટે ઉતયાણ તેણે અગાલ કયતા ફાયે ક ભીટય નીચા રેલરે કયવ ંુ ડે છે .



રેન્ડીંગ નો તફક્કો આલે ત્કમાયે ચખવકોરી ોતાના ળયીયની ત્રાવ ફદરે છે અને એન્ગર
ણ લધાયે છે .



આભ કયલાથી શલા અલયોધામ છે અને તીડ ણ ઘટે છે .



ઉબા થડ ય ચખવકોરી ચાયે મ ગ એક વાભટા ભાંડીને ઉતયાણ કયી ળકે છે .
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