23 loài sinh vật lạ

Tê tê là một loài động vật có vú với vẻ bề ngoài khá lạ lùng và có phần đáng
yêu. Có 8loại tê tê trên thế giới: Tê tê Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ, Palanwan
và 4 loại tê tê châu Phi: Tê tê sống trên cây, dưới đất, tê tê mũi đất và tê tê
đuôi dài. Vì quý hiếm nên tê tê là loài động vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt
chủng cao do nạn săn bắn bừa bãi của con người.

Fossa là loài ăn thịt có hình dạng giống mèo và chỉ sống ở Madagascar.
Nhiều người ví "cơ bắp" bóng bẩy của Fossa hệt như một vận động viên thể
hình

Sả ngực hoa cà là một loài chim thuộc họ sả rừng thường sống ở châu Phi.
Mọi người nói loài sinh vật này giống hệt một viên kẹo bông đầy màu sắc.

Loài rồng xanh kỳ lạ này thường hiếm khi xuất hiện ở vùng nước nông nhưng
mới đây lại tấp vào bãi biển thành phố Gold Coast, thuộc tiểu bang
Queensland ở bờ miền Đông Australia. Sinh vật này trên thực tế thuộc loài ốc
sên biển. Trong khi con người có thể bị loài sứa độc gây thương tích nghiêm
trọng thì rồng xanh có thể ăn loài sứa biển mà không hề hấn gì.

Rắn vảy gai - loài được mệnh danh là một trong những loài rắn kì lạ nhất thế
giới. Chúng sống trong những khu rừng mưa của Trung Phi, rắn vảy gai nhỏ
nhưng rất độc, được chú ý bởi đôi mắt lớn và những chiếc vảy nhọn trên thân
xếp đè lên nhau như lợp ngói, trông giống như lông. Không chỉ sở hữu lớp
vảy kỳ lạ, loài rắn này còn có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn
với môi trường xung quanh khi chúng trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi.

Chuột nhảy có đôi chân dài như chim sẻ. Chúng rất thích hợp biểu diễn trong
các gánh xiếc

Loài sinh vật này có hai mắt ở sau vây cá giống như hai lỗ tai của bạch tuộc
nên mọi người gọi là bạch tuộc Dumbo. Chúng sống dưới mực nước biển sâu
400 đến 800m nên các xúc tu của chúng ngắn hơn bạch tuộc bình thường
khác.

Cá mập yêu tinh - loài cá mập xấu và hồng hào nhất. Dưới độ sâu 3m, con
yêu tinh này thực sự là thứ kinh dị. Nó cũng sống gần bờ, nhưng bơi rất chậm
và cũng chẳng ăn thịt người.

Ếch hình rùa Ấn Độ. Nhiều người chẳng phân biệt được loài sinh vật này
giống ếch hay rùa hơn.

Mới nhìn qua, bạn sẽ nghĩ ngay đây chính là một con chim ruồi nhưng nếu
như nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đây thực ra là một con bướm đêm mạo danh chim
ruồi. Loài bướm đêm này có tên là bướm ruồi đuôi xù hay còn gọi là bướm
đêm diều hâu, là một loài bướm đêm thuộc họ
Sphingidae. Tuy thuộc họ bướm đêm nhưng chúng lại bay đi kiếm ăn vào ban
ngày, đặc biệt là lúc trời sáng, chỉ khi nào muốn đổi gió, tìm kiếm cảm hứng
khác lạ, loài bướm này mới kiếm ăn vào lúc chạng vạng.

Ếch sa mạc sống ở Namibia và Nam Phi. Loài sinh vật này chỉ nhỏ bằng viên
bi. Chúng sống về đêm, ban ngày trú ẩn trong hang có cát ẩm 10 – 20cm tự
đào. Ếch sa mạc đẻ trứng trong hang và trứng của chúng phát triển trực tiếp
thành ếch mà không cần thành nòng nọc.

Sói bờm có đôi chân dài cực kỳ ấn tượng. Loàiđộng vật này gần như bị tuyệt
diệt trên Trái Đất.

Tôm tít - loài tôm giống như vừa bước ra từ bộ phim "Nàng tiên cá"

Hươu đùi vằn thuộc dòng hươu cổ không cao lắm và có đôi nét giống ngựa
vằn.

Patagonian Mara mang nét giao thoa giữa chuột túi và thỏ rừng. Chúng là
một loài gặm nhấm của Argentina, thích ăn cỏ và có khả năng chạy tốt.

Linh dương Gerenuk vừa giống nai, vừa giống hươu cao cổ. Dáng chúng
thanh mảnh và gương mặt "thanh tú".

Tatu tiên hồng được tìm thấy ở vùng đồng cỏ khô miền trung Argentina và
những bãi biển đầy cát, loài vật này có thể tự chôn mình trong vài giây và ăn
thức ăn là kiến.

Cá dơi môi đỏ rất biết tận dụng đặc điểm thú vị này làm vũ khí để thu hút con
mồi. Ngoài ra chúng còn có vây được dùng như chân.

Linh dương Saiga thường sống ở thảo nguyên. Mũi chúng gần giống chiếc
vòi có chức năng lọc bụi trong không khí và làm ấm không khí trước khi vào
phổi trong mùa đông. Vào mùa hè,linh dương Saiga có lớp lông mỏng màu
quế còn mùa đông lông chúng màu trắng và dày lên gần gấp đôi. Chân loài
động vật này khá khẳng khiu và còn có khả năng bơi qua sông.

Cò mỏ giày là loài chim khá to lớn. Chúng có thể cao 115–150cm, dài 100–
140cm, sải cánh dài 230–260cm và nặng 4–7kg. Mỏ chúng có chiều dài trung
bình 30cm. Cò mỏ giày sống ở vùng nhiệt đới phía đông châu Phi.

Nai có búi loài nai có búi lông đen trên trán.

Chồn bay Sunda/chồn bay Malaya/vượn cáo bay Colugo. Loài này được phát
hiện vào năm 1799. Chồn bay Sunda trên thực tế không bay được. Thay vì
thế, nó lượn và chuyền giữa các cây. Nó là loài động vật sinh sống trên cây
và hoạt động tích cực về đêm, ăn các loại thức ăn thực vật mềm như lá non,
chồi, hoa và quả.

Cheo Cheo sống trong các cánh rừng nhiệt đới ở châu Phi, Ấn Độ và Đông
Nam Á. Dạ dày chúng có bốn ngăn để lên men các thức ăn từ thực vật khó
tiêu hóa. Giống như các động vật nhai lại khác, Cheo Cheo không có các
răng cửa trên và chúng chỉ đẻ một con chứ không thành bầy như lợn.

