
 Ареали (ҳавзаи)  
 ҷуғрофӣ: 

 Шикоргарони  
 камингир: 

 Муҳити табиӣ: 

 Хӯрок: 

Пешонии ҳамвор ва гӯшҳои паст барои 
нигоҳ кардан аз болои буттаҳо ва сангҳо 
бидуни мушоҳида шудан. 

Кӯҳҳо ва алафзорҳои 
Осиёи Марказӣ

Гурбаҳои Паллас 
муҳитҳои 
табииеро 
интихоб 
мекунанд, ки 
пур аз сайд 
мебошанд.

То 5000 метр / 
16 000 фут

Чарогоҳи 
тасдиқшуда

Чарогоҳи  
эҳтимолӣ

Парандагон

Сурғут

Хояндаҳои  
хурд

Дигар  
сайдҳои хурд 

Пикаи 
хурд =  
50%-и 

хӯроки 
онҳо

ГУРБАИ
ПАЛЛАС

Otocolobus manul

МАЪЛУМОТИ 
УМУМӢ
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ТОҶИКИСТОН
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ПОКИСТОН

ЭРОН

НЕПАЛ БУТАН

МУҒУЛИСТОН
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 Рафтор:  
 Танҳо ва пинҳонӣ 

Шабу рӯз фаъол

Паноҳгоҳҳо дар ғорҳои серсанг 
ё сӯрохҳои холӣ

Андозаи ахлот: 2-6 гурбача 
(моҳҳои март - май таваллуд 
мешаванд)

 Паногоҳ: 

Гурбаҳои Паллас барои пинҳон 
шудан минтақаҳои серсанг ва 
сӯрохҳоро меҷӯянд

www.pallascats.org

ҚАЗОҚИСТОНҚАЗОҚИСТОН

ҚИРҒИЗИСТОН

SarahKearsey
Sticky Note
the green line going down looks a bit strange here



 Хусусиятҳои  
 ҷисмонӣ: 

Гурбаҳои Паллас аз ҷиҳати андоза ба 
гурбаҳои хонагӣ монанд мебошанд, вале 
бинобар сабаби қабати пашми дарозашон, 
метавонанд калонтар ба назар расанд. 

 Таҳдидҳо:  Гурбаи Палласро ошкор кунед! 

 Ҳомии  
 гурбаи Паллас шавед! 

 Аҳолии  
 глобалӣ: 

Барои узвҳои 
баданашон 
шикор карда 
мешаванд

Заҳролудкунии 
намудҳои асосии 
сайдҳо (ҳамчун 
зараррасони одам 
ба ҳисоб мераванд) 

Аз тарафи сагҳои 
хонагӣ кушта 
мешаванд

Гумшавии муҳити 
табиӣ тавассути 
фаъолияти  
барзиёди одам 

Тақрибан 15 000

Аҳолӣ:  
кам шуда истодааст

Шумо метавонед ба гурбаҳои Паллас бо 
воқиф сохтан аз ин намудҳои на он қадар 
машҳур кумак кунед. Суратҳо, фактҳо 
ва ҳар гуна хабар дар бораи ҳар гуна 
мушоҳидаи саҳроиро мубодила кунед.

Маълумоти бештар:  

www.pallascats.org

Нигоҳдории гурбаи Паллас 
тавассути тадқиқот, таҳсил ва 
банақшагирии стратегӣ.

Гӯшҳои  
хурди гирд

Думи ғафс бо 
ҳалқачаҳои 

сиёҳ

Пашми ғафс ва 
дароз барои гарм 

нигоҳ доштан

 Ранги пашми сангмонанд 
барои ба муҳит монанд 

шудан
Чашмони зард 
бо гавҳараки 

гирд

Ду хат дар 
ҳар рухсор

Нуқтаҳои сиёҳ 
дар пешона

50 – 62см (20 – 24 дюйм)

2,5 кг-5 кг  
(5,5 фунт-11 

фунт)

Паланги барфӣ (сафед)

Гурбаи 
Паллас
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@pallascats 


