
 Duş gelýän  
 zonalary:  

 Wagşy  
 haýwanlar:  

 Ýaşaýan gurşawy: 

 Iýmitleri: 

Gyrymsy agaçlaryň we daşlaryň üstünden 
görünmän jyklamak üçin tekiz maňlaýy we salpy 
gulaklary bar. 

Merkezi Aziýanyň daglary we 
tokaý ýerleri

Manullar 
oljalarynyň 
köp ýerinde 
ýaşaýar.

5000 metre/16,000 futa 
çenli

Olaryň tassyklanan 
duş gelýän çäkleri

Duş gelmekleri 
mümkin bolan çäkler

Guşlar

Suroklar

Kiçi  
gemrijiler

Beýleki  
kiçijek awlar 

Kiçi pişuhalar = 
olaryň iýmitiniň 

50% düzýär

MANUL 
(DAG PIŞIGI)-

Otocolobus manul

GYSGAÇA MAGLUMATGYSGAÇA MAGLUMAT
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 Häsiýetleri: 
Ýeke we gizlin 

Gije-gündiz hereketde

Daşly gowaklary ýa-da boş hinleri 
gaçybatalga edinýärler

Köpelişleri: 2-6 çaga pişiklerini  
guzlaýar (Mart-Maý aýynda guzlaýar)

 Gizlenýän  
 ýerleri: 

Manullar içinde gizlener ýaly 
daşly gowaklary we hinleri 
gözleýärler.

www.pallascats.org

GAZAGYSTANGAZAGYSTANGAZAGYSTAN

GYRGYZSTAN



 Fiziki  
 aýratynlyklary: 

Manullar ölçegi boýunça eldeki, öý 
pişiklerine meňzeşdir, emma uzyn, gabaryp 
duran tüýleri sebäpli ulurak görünýärler. 

 Howplar:  Manuly tanajak boluň! 

 Manuly halas et! 

 Bütin dünýä  
 boýunça sany: 

Olary beden 
agzalary üçin 
awlaýarlar

Olara aw bolup 
hyzmat edýän 
haýwanlaryň 
zäherlenmegi 
(adam zyýankeşleri 
hasaplanýar) 

Eldeki, öý itleri 
tarapyndan 
öldürilýär

Adam 
hereketiniň 
köpelmegi bilen 
ýaşaýyşlary 
azalýar 

15,000 töweregi

Sany:  
azalýar

Ady az eşidilýän şu haýwan görnüşi 
hakynda habardarlylygy artdyryp, 
manullara kömek edip bilersiňiz. Ýabany 
haýwany göreňizde, suratlaryny, ol barada 
maglumatlary we täzelikleri paýlaşyň.

Has köp maglumat ediniň:  

www.pallascats.org

Ylmy iş, bilim we strategik 
meýilleşdiriş arkaly manuly 
goramak.

Kiçijek tegelek 
gulaklary bar

Gara halkaly, 
ýogyn 

guýruklary 
bar

Ýylylygyny saklamak 
üçin uzyn, gabaryp 
duran tüýleri bar

 Daş-töweregine çalym eder 
ýaly derisi daşyň reňkine 

meňzeýär
Tegelek göreçli,  

sary reňkli  
gözleri bar

Her ýaňagynda  
iki çyzyk bar

Maňlaýynda gara 
nokatlary bar

50 – 62 sm (20 – 24 dýum)

2.5Kg-5Kg 
(5.5 funt- 
11 funt)

Gar barsy

Manul  
(dag pişigi)
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@pallascats 


