پالس بلی
معلومات
(پیشوپڑانگ)

چھپ کر حملہ کرتی ہے۔
چوڑا سر اور چھوٹے کان جھاڑیوں اور
چٹانوں میں چھپ کر رہنے میں مدد دیتے ہیں

Oto co lo bus m anul

رینج  /جغرافیائی حد
روس
منگولیا
کرغستان
تاجکستان
افغانستان
چین

پاکستان
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ممکنہ حدود

مستقل حدود

مسکن
چھپنے کی جگہ

وسطی ایشیا کے پہاڑ
اور چراگاہیں

پالس بلی پہاڑوں کی غاروں میں
بل بنا کے رہنا پسند کرتی ہے

عادات و اطوار
اکیال اور پوشیدہ
دن اور رات کے وقت فعا ل ہوتی ہے

© Vincent Munier

www.pallascats.org

بھوٹان

نیپال

ایران

یہ پتھر سے بنے غاریا خالی
بلوں میں رہتی ہے
بچوں کی تعداد ۔ دو سے چھ

فٹ 16,000
5000میٹر تک/
چھوٹے
کترنے والے
جانور
پرندے
جنگلی
چوہا
شکار  /دوسرے
چھوٹےجانور

خوراک
پالس بلی
زیادہ خوراک
والے عالقوں
میں رہنا پسند
کرتی ہیں
پچاس فیصد
خوراک جنگلی
خرگوش ہے

بڑھتی انسانی
آبادی اور
قدرتی ماحول
کی تباہی
گھریلو کتےان
کا شکار
کرتے ہیں۔

خطرات

پالس بلی کو اس کی
کھال کیلئے شکار کیا
جاتا ہے اور اس کے
شکار جو کے چوہے
اور دوسرے چھوٹے
جانور ہیں ان کو زہر
دے کے مار دیا جاتا
ہے۔کیونکہ یہ انسا ن
کیلئے نقصان دہ ہیں

طبعی خدوخال

پالس بلی کی نشاندہی کریں

پالس بلی جسامت میں گھریلو بلی جتنی
ہوتی ہے لیکن گھنے اور لمبے بالوں کی
وجہ سے بڑی لگتی ہے۔

© Ivan Rozhkov

برفانی چیتا

عالمی آبادی

پاالس بلی

تقریبا پندرہ ہزار
اس کی رنگت پتھر جیسی ہوتی ہے
آبادی کم ہو رہی ہے

پالس بلی کیلئے چیمپیئن بنو
آپ پالس بلی کے بارے میں آگہی اور بچانے
کی مہم میں مدد کر سکتے ہے -جنگل میں
نظر آنے ،تصاویر اور پالس بلی کے حوالہ
سے دیگر معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں

 5.2کلو گرام
سے  5کلوگرام

گرم لمبے اور گھنے بال

چھوٹے
گول کان

دم کے گرد
کالے دائرے اور
موتی ہوتی ہیں

دونوں
گال پہ دو
الئنیں ہیں

مزید معلومات

www.pallascats.org
@pallascats

تحقیق ،تعلیم اور حکمت کے
ذریعے پالس بلی کا تحفظ

پیشانی پر
کالے دھبے

پیلی اور گول
آنکھیں

 50cmسے  62سینٹی میٹر

