


















Slow Lorises اسلو لوریس
 از معــدود پســتانداران ســمی در جهاننــد. لوریــس آهســته بــه نظــر مــی

 رســد امــا درواقــع دارای یــک ســم مهلــک و کشــنده اســت. ســم در »

 غــده بازویــی« در ســمت داخلــی آرنــج آن شــناخته شــده اســت. ســم

ایــن حیــوان بــرروی پوســت و سیســتم عصبــی اثــر میگــذارد. تی

Platypuses پالتی پوس
ــری ــمور ظاه ــای س ــی، پ ــگ آب ــبیه اردک، دم س ــاری ش ــا منق  ب

 عجیــب و غریــب دارد. سیســتم تولیدمثــل آن تخمگذار اســت. در

 قســمت پاشــنه پــا و دســت خــود زائــده ای دارد کــه از آنجــا ســم

 تــراوش مــی شــود. هــر چنــد زهــر بــرای کشــن یــک انســان خیلــی

 هــم کارســاز نیســت امــا باعــث درد تقریبــا غیــر قابــل تحمــل مــی

شــود. تــت

Cassowaries کاسوواری
ــوده، ــر ب ــرمرغ کوچک ت ــه از ش ــکل اســت ک ــی درشــت هی  مرغ

ــر ــو و جزای ــه ن ــی اســرالیا، گین ــگل هــای باران ــن مــرغ در جن  ای

ــده عجیــب و غریــب و خنــده ــد. ایــن پرن ــوا زندگــی مــی کن  پاپ

 دار بســیار خطرنــاک اســت. بــا داشــن پاهــای قدرمتنــد و جهــش

 بــه طــور ناگهانــی یــک قاتــل طبیعــی اســت. آن هــا بــا ایــن کــه

 خــوب می دونــد، می پرنــد و شــنا می کننــد، امــا قــادر بــه پــرواز

نیســتند. 

Mantis Shrimp میگو آخوندک
 از سخت پوســتان دریایــی اســت. ایــن جانــوران نــه میگــو هســتند

ــن دو ــا ای ــری ب ــدی ظاه ــر هامنن ــه خاط ــی ب ــدک ول ــه آخون  و ن

ــه ــبختانه، ب ــت. خوش ــا داده شده اس ــه آن ه ــام ب ــن ن ــور  ای  جان

ــه پوســت ــد ب ــط می توانن ــا فق ــدازه نســبتا کوچــک، آنه ــل ان  دلی

ــه ــت ک ــد اس ــان قدرمتن ــوان چن ــن حی ــگال ای ــد. چن ــه بزنن  صدم

ــه ســطح خورشــید برســد ــد ب ــای اطــراف آن مــی توان دم

DANGEROUS







 اسب

اسب ها نمی توانند استفراغ کنند

 بطور فیزیکی باال آوردن و استفراغ کردن در اسب ها غیر ممکن است. این مکانیزم
 امری حیاتی برای ادامه بقا در بسیاری از نمونه ها همچون انسان ها می باشد.
 توانایی تخلیه هر ماده سمی و مسمویت زا به وسیله ی باال اوردن آن از معده  است
که می تواند جان انسان ها را نجات دهد. اما اسب ها چگونه این کار را می کنند؟
 باتوجه به مقاله ی دامپزشکی بنام جو برتون در باره ی اسب ها، ماهیچه های عضله
 منقبض کننده ی انتهای مری اسب بسیار قوی تر از دیگر حیوانات است که تقریبا
 بازکردن آنرا ناممکن می سازد. همچنین مری اسب ها در سطحی پایین تر از دیگر
 حیوانات به معده شان متصل است بنابراین هنگامی که معده  توسط گاز متورم می
 شود ، به مقابل دریچه ای که آنرا بسته نگاه داشته، فشار وارد می کند. و جایگیری
 عمیق معده در میان قفسه سینه باعث می شود که نتواند به راحتی با ماهیچه های
 شکمی با آن مقابله کند. و در نهایت اسب ها قدرت کمی در استفراغ کردن دارند.
 به عبارت دیگر سیستم عصبی که این واکنش و عمل را کنترل می کند در اسب ها
 خیلی ضعیف تر از دیگر حیوانات می باشند اگر اصال وجود داشته باشند
 ناتوانی آنها در باال آوردن سوال بر انگیز است که چرا و چطور؟ . در حالیکه
 انسانها و تقریبا تمام مهره داران توانایی استفراغ کردن را دارند و اسب
     ها ) و بیشتر جوندگان و خرگوش
 ها( توانایی انجام آنرا ندارند. دلیل اصلی ناتوانی اسب ها برای
 انجام این عمل  به طور قطع شناخته شده نیست. در
 هر حال این تئوری وجود دارد که آنها در تاخت
 و تاز سریع و فرار از دست شکارچیان باال
 نخواهند آورد در حالیکه جنبش و باال
 و پایین شدن بدن اسب بشدت می
تواند تهوع آور باشد











Albinism
آلبینو - سفید پوستی - زال

 سفید پوستی یک اختالل مادر زادی
محسوب می شود که باعث بی رنگ شدن
 پوست، مو و چشمها می شودآلبینو ها یا 

 همان سفید پوستها بشدت رنگ پریده
هستند و همینطور، به آفتاب سوختگی

حساس بوده و سرطان پوست خیلی اوقات در 
 آنها بیشتر از غیر آلبینو -ها می باشد. فقدان 

پیگمنت ها یا رنگدانه ها در چشم آنها می تواند
مشکل ساز باشد. انسان های آلبینو یا زال اغلب 

چشمانشان را عمل جراح کرده یا از لنز های رنگی
طبیاستفاده می کنند. در حیوانات آلبینویی که در 
حیات وحش متولد می شوند، این مسئله ی برطرف

نشدنی تلقی می گردد. بچه های این حیوانات آلبینو 
 نسبت به نمونه های دیگراشان عجیب و غریب بنظر 
می رسند و بیشتر از آنها در دیدرس شکارچیان قرار

می گیرند. این حیوانات تا آخر عمرشان این نقص 
ژنتیکی یا دیگر مشکالت سالمتی دست و پنجه نرم 

می کنند. حیوانات آلبینویی خوش شانس هستند که در 
باغ وحش ها بدنیا می آیند چراکه می توانند انتظار زندگی 

خوب و راحتی را داشته باشند.مم 
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ویترینی ایده آل برای دیده شدن کسب و کار شما

با  شادی را به زندگیتان بیاورید














