
  محدودۀ 
 جغرافیایی: 

  شکارچیان 
 مخفی: 

 جای بودوباش: 

پیشانی هموار و گوش های پایین باالی بوته ها و سنگ ها بدون 
دیده شدن. 

کوه ها و سبزه زارهای آسیای مرکزی

تا به 5000 متر / 16000 فُت

محدودۀ ممکنمحدودۀ تایید شده

پشک
Otocolobus manulپالس

دوسیۀ واقعیت

 غذا: 
 جاهای را که از
 لحاظ غذا غنی
باشد انتخاب 

میکنند

پرنده ها

مارموت ها

 جونده های
کوچک

 دیگر
شکارهای کوچک 

پیکای کوچک 
= 

%50 غذای 
شان
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 رفتار: 
همبستگی و مخفی کار 

فعال در روز و شب

 پناهگاه در غارهای سنگی
یا النه های خالی

 اندازه زامان: 2-6 چوچه
)تولد در مارچ - می(

  محل 
 پنهان شدن: 

پشک های پالس جاهای که غار سنگی 
و النه ها را برای پنهان شدن می پالند

www.pallascats.org

چینچین

روسیهروسیه

تاجکستانتاجکستان

افغانستانافغانستان

پاکستانپاکستان

ایرانایران

نیپالنیپال بوتانبوتان

فزاقزستانفزاقزستان

قیرفزستانقیرفزستان

مغلوستانمغلوستان



  ویژگی های 
 فزیکی: 

پشک های پالس مثل پشک های خانگی اندازه 
خورد دارند اما میتوانند بخاطر پوشش پشمی دراز 

و نرم شان بزرگتر جلوه دهند. 

 پشک پالس را ببینید!  تهدیدات: 

  قهرمان پشک 
 پالس باشید! 

  نفوس در 
 سرتاسر جهان: 

 مورد شکار
 برای اعضای

بدنشان

مسموم سازی جانداران 
شکاری )که حشره 

انسانی پنداشته میشود( 

کشته شده توسط 
سگ های خانگی

جای بودوباش 
شان بخاطر 

فعالیت زیاد بشری 
از دست رفته 

حدود 15000

 نفوس: 
در حال کاهش

شما متیوانید پشک های پالس را با افزایش فهم این 
 جاندار شناخته شده خورد کمک کنید. عکس ها، حقایق 

و هر خبری ار نوع حیات وحش را شریک بسازید.

 بیشتر بدانید: 

www.pallascats.org

نگهداری پشک پالس از طریق پژوهش، 
آموزش و برنامه ریزی درازت مدت.

پلنگ برفی

پشک پالس

 2.5-5 کیلوگرام
)5.5-11 پوند(

 گوش های گرد
کوچک

دم ضخیم با حلقه 
های سیاه

پوشش دراز و نرم برای 
گرم نگهداری شدان

 پوشش رنگی سنگ مانند برای یکرنگ 
شدن با اطراف خود  چشم های زرد

 با مردمک چشم
گرد

 دو خط
 در هر
روی

 لکه های سیاه
در پیشانی

50 - 62 سانتی متر )20 - 24 انچ(
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