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જીલન ભયણ નો જગં જીતલા ભાટે પ્રાણીઓની યકુ્તતઓ  

 

મભત્રો વજીલ સષૃ્ટટભા ંજીલતા યશલેા ભાટે દયેક વજીલો જીલન ભયણ નો ખેર દય યોજ ખેરતા 
શોમ છે.ડામલિન ના ઉત્ક્ામંત લાદ મજુફ દયેક વજીલ ોતાનુ ંઅક્તતત્કલ ટકાલી યાખલા ભાટે 
અરગ અરગ ઉામો મજુફ નલી નલી યકુ્તતઓ મોજતા શોમ છે.કોઈ મળકાય ને પવાલલા ભાટે 
,તો કોઈ મળકાયીથી ફચલા ભાટે આલા ઉામોનો વશાયો રે છે. 
 

અશી નીચે આલા જ થોડા પ્રાણીઓ ની જીલન  ભયણ ભાટે ની થોડી યકુ્તતઓ મલળે ભાહશતી 
આલાભા ંઆલી છે.જે યકુ્તત ને અનાલલા ભાટે કા ્ભે આલા પ્રાણીઓ ભા ંઅનકુુરન દ્વાયા 
ોતાના ળયીય ભા ંઘણો ફદરાલ થમેર જોલા ભે છે. 
 

 
 

 

1-તરોથ  

 ચ્છછભ ભા ંઇતલેડોય થી લૂવભા ંઇન્ડોનેમળમા સધુીના ફાયભાવી લાવ જગંરો અત્કમતં 
ગીચ છે. 

 હશિંવક પ્રાણીઓ ભાટે બોજન ગણાતા વજીલો ને વકૃ્ષો ઉયાતં લેરા અને છોડ લડે 
ઉબયાતી જભીન ય બાગલા ભાટે ક્યાયેક ભોકી જગ્મા ણ ભે નહશ. 

 આસ ુના ીય તરોથે આ વભતમા નો તોડ જીલતં તટેછય ુફનીને કાઢયો છે. 
 દોડા  દોડી અને શડીમાટ્ટી કયલાનુ ંતો ઠીક ણ નજીલા શરન ચરન ને ણ તરોથે 

નકામુ ંગણાવયુ ંછે. 
 લાદંયા ની જેભ ફે શાથે ડાી ને કડી ને ઉંધા ભાથે ટીંગાલાનુ ંતરોથ ભાટે યોજ નુ ંકાભ 

ફની ગયુ ંછે.ઘોડીમાની ઝોી ના ોઝભા ંવકૃ્ષની ડાે ઉંધા ભાથે રટકી યશલે ુ ંઅને રીર 
ફાઝેરી રાફંી રુલાટંી લાળં તરોથ કોઈ મળકાયી ની નજય ભા ંઆલતુ ંનથી અને વરાભત 
જીલતુ ંયશ ેછે. 
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2-ફ્રાઈંગ ફ્રોગ  

 

 તરોથ જેભ એક જ જગ્માએ રાફંો વભમ યશ ેછે તેના કયતા તદ્દન મલયીત યીત આલા 
પ્રકાયના દેડકાએ અનાલી છે. 

 આલા દેડકા ોતે એક જગ્માએ કડી ક્તથય યશતેા નથી. 
 મળકાયી વા વકૃ્ષ ય ચડતો દેખામ કે તયત આ દેડકો ોતાના ફતક જેલા જંા 

પેરાલી શલાભા ંડત ુ ંમકેુ છે.અને એલયેજ 45 ભીટય દુય ના ફીજા વકૃ્ષ સધુી શોંચી જામ 
છે. 

 અશી ખયેખય દેડકો ઉડતો નથી ણ ઊંચુ ંઝાડ શોમ ત્કમાથંી નીચેના ઝાડ ય ગ્રામડીંગ 
કયે છે. 

 આભ એક વકૃ્ષ યથી દેડકો જડથી ફીજા વકૃ્ષ ય શોંચી જામ છે. 
 જભીન ય આટરી ઝડે બાગલાનુ ંળક્ય નથી. 
 આણે ત્કમા ંબાયતભા ંભરફાય નો tree frog તયીકે ઓખાતો દેડકો ણ આલી યીતે જ 

Gliding કયે છે. 
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3- ફ્રાઈંગ ડ્રેગન  

 

 દક્ષીણ બાયત,આવાભ,બ્રહ્મ દેળ તેભજ જાલા સભુાત્રા ના ટાઓુ ય flying Dragon 

નાભનો અને 25 વેન્ટીભીટય રાફંો કાચચિંડો થામ છે. 
 આ કાચચિંડો ણ ઝાડ ય દુશ્ભન ને જોતા લેંત ઝાડ યથી તયત ડત ુ ંમકૂી ચાયેમ ગ 

ને શલાભા ંપેરાલી ગ્રામડીંગ કયે છે. 
 ઉડતા દેડકા ના આંગા પોલ્ડીંગ ત્કલચા લડે જોડામેરા શોમ છે,જમાયે કાચચિંડો તેની ડોક 

ય તેભજ ેટ નીચે વી જેલી અડધો ડઝન ાવંીઓ જડેરી ત્કલચા ધયાલે છે. 
 ઉડતી લખતે એ ત્કલચા પ્રવયેરી યશ ેછે. 

 

 

 
 

 

4 - ઉડતો વા  

 

 કાચીંડા અને દેડકા ની રામન થલાની યીત ખયેખય વા ભાટે નકુવાન કાયક છે. 
 ઉડીને તયત નલા ઝાડ ય શોંચી ગમેરા એ મળકાયો ને કડલા ભાટે વાે ણ 

ઉડલાની ક્ષભતા કેલી રીધી છે. 
 ઉત્ક્ામંત ને રીધે કાર ્ભે વા ણ ગ્રામડીંગ કયતા ળીખી ગમો છે. 
 વા ાવંીઓ મલતતાયીને ેટના બાગને વાટ ફનાલે છે. 
 આ નીચરી વાટીનુ ંકે્ષત્રપ ણ આોઆ લધે છે. 
 ટેક ઓપ ભાટે વા ોતાના રાફંા ળયીયને વીયીઝ ફધં S આકાયોભા ંતગં કયીને છેલટે 

વાભા વકૃ્ષનુ ંમનળાન તાકે છે. 
 અને શલા ભા ંજ ગ્રામડીંગ કયી એક વકૃ્ષ યથી ફીજા વકૃ્ષ ય શોંચી જામ છે. 
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5-ઉડતી ચખવકોરી  

 દુશ્ભન થી ફચલા ઉડતી ચખવકોરી જોખભી વકૃ્ષનો ત્કમાગ કયી લધભુા ંલધ ુ75 ભીટય 
દુયના ઝાડ સધુી શોંચી જામ છે. 

 આ ભાટે ઉતયાણ તેણે અગાલ કયતા ફાયેક ભીટય નીચા રેલરે કયવુ ં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 ચાયેમ ગ એક વાભટા ભાડંીને ઉતયાણ કયી ળકે છે. 
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