
Pantanal, Vùng Wetlands Lớn Nhất Thế Giới! 
Như Nguyệt 
 
Pantanal là một vùng đầm lầy (wetland) nhiệt đới rộng mênh phần lớn ở tiều bang  Mato Grosso do Sul thuôc Miền Tây 
của xứ Ba Tây. Nổi tiếng vì những loại thú rừng sinh sống nơi đây, ở Pantanal là có hàng trăm loài chim đủ giống, cùng 
với các thú vật như báo (jaguar), cá sấu (caimans) và giống chuột khổng lồ (capybaras). Và mùa hè những cơn mưa như 
thác đồ làm ngập lụt toàn vùng trong khi mùa Đông là mùa khô ráo tạo nên những hồ lớn thật đẹp. Những căn nhà môi 
sinh (eco-lodges) tạo phương tiện cho du khách đi thuyền, cưỡi ngựa và leo những đường đồi núi 

 

    
                                                1 loại cò thường thấy ở Pantanal               Chú chim be bé ở ngay khu Resort 

  
1 loại két        Heo rừng 

  
Con dơi nhỏ xíu này - khoảng 3 in.- N chụp vào buổi tối, khi đang ngồi trên ghe, có đèn pha dọi vào nó nên ánh sáng mới được như thế  
    Hai con két này vừa mới ngủ dậy, nó rỉa lông cho nhau, nhìn rất dễ thương! 



  
Chụp khi đang đi dạo trên sông    1 đàn chim đang ăn, N chụp close up con chim này... 

   
  Caiman ở Pantanal lớn gần bằng cá sấu và nhìn nó cũng... xấu xí không kém, hihi..  
  Con nai này chủ khu resort nuôi nên nó rất friendly, chơi đùa nghịch ngợm với du khách, cho du khách tha hồ sờ mó nó, hihi... 
  Caiman ở Costa Rica rất nhỏ, dài chỉ bằng khoảng 3 gang tay thôi à 

  
           Lần đầu tiên N mới thấy con vật này ngoài đời đó ạ, Capybara là tên gọi của nó.  Thích ngắm nó quá chừng! 

   
Những loại gà có mầu thật đẹp! 



 

   
      Trên đường đi câu cá, buổi chiều khoảng 4 giờ                                      Hoàng hôn...  khoảng 7 giờ chiều 
 

  
Cảnh ngay khu resort, Patanal / Brazil 

  
Hoa hồng tím, tím rực cả một góc sông.  N thấy hoa này vào buổi sáng, hoa nhỏ li ti nở ra thật huy hoàng!  Đến buổi trưa, chiều thì 
không thấy nữa...  

 
 
 


