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Stworzyciel chyba czasami też miewał kaca. Najdziwniejsze zwierzaki
na ziemi.
Gdyby spotkać coś takiego w ﬁlmie to można by jedynie pomyśleć, że graﬁka poniosła wyobraźnia.
Stworzyciel chyba czasami też miewał kaca.
Gdyby spotkać coś takiego w ﬁlmie to można by jedynie pomyśleć, że graﬁka poniosła wyobraźnia, bo coś w tym
guście nie może istnieć, a jednak wszystkie zamieszczone poniżej fotograﬁe są prawdziwe a zwierzęta są
sklasyﬁkowane i opisane w książkach o przyrodzie. Dość pisania lepiej spojrzeć na zdjęcia przedstawiające jedne z
najdziwniejszych zwierząt które można spotkać na Planecie Ziemi.

Pelochelys cantorii

Żółw ten zamieszkuje głównie śródlądzie, uwielbia powolne czyste rzeki, jego skorupa jest dość miękka, rozmiarem
może osiągnąć nawet 2 metry i wagę ponad 50 Kg.

Żółw Matamata

Jego głównymi siedliskami są bagna, podmokłości i wszelkiego rodzaju akweny wodne w których woda nieropusza
się za bardzo i jest mulista. Spotkać go można będąc na wakacjach w Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, wszystkich
Gujanach, i gdzieniegdzie w Brazylii. Właściwie Matamata jest zwierzęciem wodnym jednak uwielbia wygrzewać się
na słoneczku stoją po kostki w płytkiej wodzie.

Mara

Gryzoń z lekka przypominający królika i osła, możliwe że wystąpi w Shreku nr. 8. Kica sobie po centralnej i
południowej Argentynie, gdyż jak w raju czuje się na zielonych pastwiskach i półpustyniach.

Antylopa Saiga

Antylopa Saiga Określone przez IUCN jako gatunek bliski wyginięciu jego populacja szacowana jest na około 50 000
osobników, wiec szybko wybierzcie się do Kazachstanu lub Mongolii gdzie jeszcze można się natknąć na to coś…

Kret gwaizdkonosy

Właściwie to nie wiem jaka jest polska nazwa, to jest dość dosłowne tłumaczenie angielskiej nazwy. Mieszka na
nizinach żywi się robalami i innymi paskudztwami, jest świetnym pływakiem, potraﬁ zanurkować, aż na dno
strumieni i stawów. Poza wyglądem nie różni się niczym od innych kretów, kopie tunele czasem tylko zdarza mu się
to robić pod woda. Ta gwiazdka z przodu jest pokryta ponad stoma tysiącami receptorów dotykowych.

Ryjoskoczek

Skacze sobie głownie po terenach południowej Afryki, pomimo, że nigdzie nie jest pospolity to można go spotkać
praktycznie w każdym typie terenu od pustyni po las.

Prakolczatka

Kolczatki to jedyne z 2 ssaków, które składają jaja, te np. robią to na Nowej Gwinei, gdzie można je często spotkać.

Pancernik karłowaty

W dosłownym tłumaczeniu z angielskiego jest to różowy włochaty pancernik, który uwielbia Argentynę i jej
wysuszone łąki oraz półpustynie porośnięte suchymi krzakami i kaktusami, jeśli się takiego przestraszy to potraﬁ
się w ciągu kilku sekund zakopać całkowicie pod ziemię.

Skoczek pustynny

Pustynna Myszka Mickey, posiada długi ogon, długie silne tylne łapy, i wyjątkowo wielkie uszy. Nasłuchuje skacząc
głównie po pustyniach Mongolii oraz Chin, zapisany jest do czerwonej księgi zwierząt.

Szkoda, że takich cudeniek nie sprzedają w sklepach zoologicznych, ja osobiście kupiłbym sobie ostatnie
zwierzątko „Myszkę Mickey”, ale to mój gust a o gustach się nie rozmawia…
Agencja Kreatywna Głupia Owca

Autor: Łukasz Olszanowski
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

