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Annan Information
De gör våldtäkt en enda kvinna och dricker ibland henne. Du kan hitta den i varmt vatten i
oceanerna, eftersom det flyter på ytan på grund av en gasfylld säck i magen. Med tuftade öron
ser karacellen ut som en afrikansk version av en lodjur, men det är troligtvis relaterad till
serval och gyllene katt. WEIRD FÅNGAR Kalifornien Condor av USFWS Pacific SW
California Condor Den största landfågeln i Nordamerika, kommer den ojämförta California
Condor inte att vinna några skönhetstävlingar när som helst snart. Det finns hela arter som
sällan ses, hybrider som blandar två djur tillsammans och, naturligtvis, de mutanter som
uppstår naturligt och de vi skapar i laboratorier. Överstatliga lokalbefolkningen tror att dessa
konstiga djur är drabbade av ondska eller död, och kommer ofta att döda dem på syn. Fodrar
mestadels på daggmaskar och andra insekter, skyddar den streaked tenrecen sig från rovdjur
med skarpa spärrade spines som växer ut med sin päls.
Gå med nu och använd tummen som är fantastisk. Det har också introducerats på andra
kontinenter av pälsodlare, men dess destruktiva utfodring och grävning har gjort det till en

invasiv persona utan grata. Populär på Bored Panda 16 Skämt av Stephen Hawking som
fortfarande får oss att skratta 16 Hilariously Honest Comics avslöjar skillnaden mellan att ha
den första Vs. Med en höjd av 43 till 55 inches och en vingspets upp till 8 fot 6 tum, är dessa
cartoonish blågrå skönheter svårt att missa. Sri Lanka Frogmouth av Koshy Koshy via CC 2.0
Sri Lanka Frogmouth I samband med Nightjars finns denna lilla Frogmouth i västra Ghats
bergskedjan i södra Indien och Sri Lanka. De är ganska dåliga simmare, föredrar att gå på
havsbotten istället för att simma.
Vid över 900 pund, med tentaklar som sträcker sig 13 fot, är det överlägset den största
bläckfisken som någonsin fångats. Den intressanta utseende kan hittas i de djupa havsvattnen i
Australien och Tasmanien. Dessa regnskogsboende är kända för att ha långa, vita mustascher
som växer till att vara cirka 25 cm långa, bredare än axlarna. Bläckfisken accelererade genom
luften Detta gör också att studera beteendet mycket svårt, även om vetenskapliga berättelser
om flygande bläckfisk går tillbaka till slutet av artonhundratalet. LÄS MER: Hur man väljer en
ansvarig dykoperatör Red-Lipped Batfish, fotograferad av Rein Ketelaars via Creative
Commons Red-Lipped Batfish Även känd som Galapagos Batfish, finns den här freaky-faced
fisken i Galapagosöarna i djup på 10 till 250 fot.
Poaching under hela 20-talet minskat antal, och nu är cheetahen sårbar, med många forskare
som tror att det är hotat. Den lever året runt i de arktiska vattnen runt Grönland, Kanada och
Ryssland. Men kanske för andra av dig är ideen om en narwhal som är helt ny. Om
Konstantinidis har rätt, har flygande bakterier påverkat jordens klimat i miljarder år. För bästa
upplevelse sätt på hörlurar och stäng av lamporna. Musik av. De är mest aktiva på natten och
äter blommor, unga blad och skott.
Jag kan komma med en annan lista, men jag tror att dina är definitivt en bra. Den enorma,
traumatiserande fula snygga fisken med den glödande "fiskestång" locket du såg i att hitta
Nemo. Nattapor gör ett betydande brett utbud av vokalljud, med upp till åtta kategorier av
olika samtal (gruffgrunts, resonant grunts, screams, low trills, moans, gulps, nysnosar och
hoots). Få det bästa av Bored Panda i din inkorg SIGN UPP! 85 poäng Dela det här inlägget
Whatsapp Tumblr Email SMS Dela på Facebook Få de senaste inspirerande berättelserna via
vår fantastiska iOS-app. Sedan det publicerades för mer än några månader sedan lyckades det
locka över 700 000 visningar. Om någon vill ha ett husdjur som är lågt underhåll, skulle jag
föreslå den som var mest populär under 70-talet. Så, från en enorm djuphavshav till en
mystisk alien som varelse som tvättades upp på en strand. De finns på många öar i Indiska
oceanen och på vissa öar i Stilla havet. Dessa misstas som myror på grund av deras stora ben
och flöjtande hår som finns i buken. Det sägs även att tidiga spanska bosättare undvikde de
bermudanska öarna istället för att bo på dem eftersom de trodde att samtalen var demoner,
som roade från ö till ö.
De är utrotningshotade arter med högst 3000 kvar i naturen. Trots att de är föga, tenderar de
ofta att vara lite skittiska och kan visa aggression om de provoceras. Anledningen till denna
fantastiska funktion är de speciella vävnader som bildar sina vingar. Det har också ett roligt
viloposition som ser mycket ut som yoga Dolphin-posten: den sträcker sina långa bakben
framåt och vilar sedan sitt huvud och armar direkt på marken 18. De flesta panthera-hybridmän är infertila, vilket ger dem liten chans att överleva i naturen.
Den här nationalfågeln av Bermuda trodde utrotas i 330 år, tills en ornitolog upptäckte 18
nästande par av dem i Castle Harbour 1951. Till skillnad från många av sina apa släktingar är

denna apa relativt stationär och spenderar nästan hela sitt liv högt uppe i regnskogen. Att veta
varifrån de kan hitta sin habitat, hur varelser interagerar med varandra och om deras beteende
är ovanligt eller inte kan vara skillnaden mellan ett bra skott och ett bra skott. Du kan enkelt
hitta dem i bra nummer på Kolkata Zoo i Indien. Från otroliga havsdjur till fantastiska
oidentifierade djur tar vi dig från djuphavet till bisarra djurliv. Tack! Här är ett par mer att
lägga till i din lista: muskets hjort och phalanger (hoppas jag stavade det rätt). Den är
uppkallad efter sin elefant som utsprång av huvudet. Bilderna visas som en del av Exploration
Forum för National Ocean i veckan i New York. De är inte mycket äldre än fladdermöss, som
utvecklats kanske för 65 miljoner år sedan, och vi vet inte mycket om hur de gjorde det, säger
Guang-Hui Xu vid den kinesiska vetenskapsakademin i Beijing. Av Andy Mitchell från
Glasgow, Storbritannien (Eastern Snake-necked Turtle) CC BY-SA 2.0 Östlig
långhalssköldpadda Som en reptilisk giraff har den här skrämmande sköldpaddan (vanligen i
östra Australien) en orm som är nästan lika länge som hela sin karapat. Dess släkting, den
gigantiska anteatern, får det mesta av uppmärksamhet, men tamandua har sin egen väg att göra
sin närvaro känd; Det kan spraya en ruttnande lukt som sägs vara betydligt kraftfullare än en
skunk.
De främsta hot som äventyrar dessa köttätande är sjukdom och brist på livsmiljö, vilket till
stor del berodde på att präriehundar förgiftades under ett stort antal år och eliminerade
livsmedelskällan i många av deras livsmiljöer. Deras fiber kan användas för att göra en mängd
olika kläder, inklusive strumpor, halsdukar, handskar och poncho. Bevisar att vara ett utmärkt
exotiskt val för barn för barn och lita på mig att de kommer att älska dem. Påsen är också
vattentät, vilket håller sina unga torra även när föräldern simmar. Den venezuelanska
pudelmoten är en möjlig nyartad mal upptäckt 2009 av Dr. Arthur Anker från Bishkek,
Kirgizistan, i Gran Sabana-regionen i Venezuela. Men det ser faktiskt ut som en liten känguru,
som mäter ca 20-30 tum lång och väger 6 till 11 pund. Det är en caecilian amfibie med ett platt
huvud och en köttig ryggfena på kroppen. Pangolin har en lång, speciellt anpassad tunga för
att äta myror och termiter och bär ett skyddande keratinskal - det är det enda däggdjur som är
känt för att ha denna anpassning. Självklart finns det den blåhvalen eller den stora vita hajen,
men har du någonsin betraktat några av de mindre kända varelserna där ute? Med en benspänn
som kan nå tolv fot, är det en massiv krabba; faktor i att de kan väga upp till femtio pund och
du får en skrämmande ny mardröm för att hemsöka dina drömmar. Dessa konstiga djur ser sig
i Japanska vatten och finns ofta på menyer där.
Så förvänta dig att huset ska springa lite högt på volymen. För att hitta mat smälter aye-aye på
träd för att hitta begravda insekter och gnider sedan ett hål i träet för att låta dem komma in
med sina långa smala fingrar för att ta tag i god mat. Också (om du inte hade märkt), är
ögonen massiva. Precis som naturens egen dammsugare äter de sedimenten av
djuphavslammet som är fyllda med rika organiska partiklar. Oavsett vad det är, kommer det
att bli unraveled runt kanterna. Vanligtvis är de flodens vargar, som normalt jagar i en
förpackning. Det föredrar fuktiga, täta skogar och finns vanligen i närheten av floder. Hanarna
har en magnifik spetsliknande karm som Elvis skulle döda för, med hårliknande fjädrar som
sträcker sig över sin sedel. Det har klassificerats som en hoppande gnagare, ekorre och jämn
porcupine innan den äntligen får sin egen klassificering. Visste du att kiwi är de minsta
rotiterna på jorden. Anusia säger 26 november 2014 kl 02:24 Det här är verkligen ovanliga
varelser.
Deras bete är smärtsamt, och deras kraftiga käkar förblir låsta även om du dödar myran. En art
som bevittnar många problem med att jagas och utrotas är Roloway Monkey. Isopods får

vanligtvis inte den här stora men eftersom de lever i djupt vatten växer dessa konstiga djur till
massiva proportioner, vilket gör en söt liten kräftdjur till en jätte, ledd sak av dina
mardrömmar. AMAZING Animal Superpowers! 10 Strangest Ocean Phenomena Du Tror Inte.
Kallas också pignosen för sin snubba näsa, den här västra indiska boskroen upptäcktes bara
2003, i Kerala. Från de djupaste oceanerna, till Afrikas slätter, och även här i USA, har vi gått
ut för att sammanfoga denna samling av de konstigaste, konstigaste och konstigaste varelserna
på jorden. Medan man sällan såg, var en av dessa gamla djur nyligen fångade i ett trålers nät
utanför Australiens kust. Men tack vare Internetets kraft finns det inte många varelser kvar på
planeten som vi inte har sett på bilderna.

