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و همهی بچههـای دیگری که لیاقت
بـزرگ شـدن در دنیایـی را دارنـد کـه
در آن هیـچ حیوانـی در معرض خطر
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.به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است

حیوانها در همهی قارهها و اقیانوسهای روی زمین زندگی میکنند.
حیوانهـای قـد و نیمقـد .حیوانهای خیلـی بـزرگ و حیوانهای

کوچکتر .حیوانهایی که پاها و گردنهای درازی دارند ،حیوانهایی
که قوی هستند و آنهایی که چندان قوی نیستند .همهی گونههای

حیوانی منحصربهفرد هستند و برای حیات زمین ،مهماند .بعضی
از حیوانات هستند که تعداد زیادی از آنها باقی نمانده و اگر کاری

برای نجاتشان نکنیم ،ممکن است منقرض شوند.
راهنما:

بعضــی حیوانــات بیــش از بقیه در معرض ناپدید شــدن هســتند .طــرفداران

محیطزیستی که روی حیوانات در معرض خطر تحقیق میکنند ،وضعیت خطر

انقراض آنها را در هفت گروه ،از آسیبناپذیر تا منقرضشده ،طبقهبندی میکنند:

آسیبناپذیر :بیشتر حیوانات؛ اگرچه که هر ساله گونههای بیشتری به گروههای
زیر اضافه میشوند.

کمی آسیبپذیر :حیواناتی که تعدادشان کمکم به زیر دههزار میرسد.

آسیبپذیر :کمتر از دههزارتا هستند و اگر کاری برایشان نکنیم ،ممکن است تا
صد سال آینده در حیات وحش منقرض شوند.

در معرض خطر :تعدادشان کمتر از دو هزار و پانصدتاست و اگر کاری برایشان
نکنیم ،ممکن است تا بیست سال آینده دیگر در وجود نداشته نباشند.

در معرض خطر بحرانی :کمتر از دویست و پنجاه تا هستند و اگر کاری برایشان
نکنیم ،ممکن است تا ده سال آینده دیگر در حیات وحش نباشند.

منقرضشده در حیات وحش :حیواناتی که فقط به صورت محافظتشده زندگی
میکنند.

منقرضشده :هیچ حیوانی از اینگونه روی زمین نمانده است.

زرافهها خیلی زودتر از خورشید از خواب بیدار میشوند تا به کارهای روزمرهشان
برسند؛ کارهایی مثل راه رفتن ،غذا خوردن و فاصله گرفتن از شکارچیها .زرافهها برای
پیدا کردن غذای موردنیازشان ،در روز چهارده کیلومتر یا بیشتر پیادهروی میکنند.

آنها با اینکه قدبلندترین حیوانات روی زمین هستند و درازترین گردن دنیا را دارند،

ً
تقریبا شصت سانتیمتریشان استفاده میکنند تا به برگهای باالتری
از زبانهای
از درخت برسند .بیشتر غذای زرافهها همین برگهایی هستند که روی بلندترین
شاخهی درختها میرویند .خالخالهای بدن هر زرافه ،با زرافهی دیگر فرق دارد و

تازه زرافه را از چشم حیوانات شکارچی هم پنهان میکند .البته زرافهها برای محافظت

از خود فقط به خالهایشان متکی نیستند .یک لگد زرافه میتواند شیر را بکشد!

نگذارید غیبشان بزند!

