Hình chụp ở Pantanal, Brazil (Ba Tây)
Như Nguyệt
Pantanal là vùng đất wetlands lớn nhất trên thế giới!
Pantanal nằm ở phía tây của Ba Tây. Khu này có gần cả nghìn loại chim chóc đủ sắc mầu sặc sở, có beo
đốm, capybara (một loại chuột -rodent- lớn nhất thế giới), caiman (một loại cá sấu ở vùng Nam Mỹ), piranha
(loại cá răng sắc nhọn), và nhiều loài động vật đặc biệt khác chỉ có ở Brazil. Du khách đến đây có thể đi câu
cá, canoeing, horseback riding và hiking. Cảnh thiên nhiên rất đẹp! Mời các anh chị xem một số hình N chụp
khi đi chơi Brazil năm 2015 nhé

loại cò thường thấy ở Pantanal

Con gái chụp cho N khi hai mẹ con đi horseback riding

Con gái cưng của N nè

Chú chim be bé này N chụp ở khu Resort -- Con dơi nhỏ xíu này -khoảng 3 inches- N chụp vào buổi tối, khi đang ngồi trên
canoe, có đèn pha dọi vào nó nên ánh sáng mới được như thế. -- Heo rừng

Ngồi trên lưng ngựa, N chụp hình lia lịa… Nhiều khi ngựa đi gập ga, gập ghềnh… hình bị méo xẹo à..

Egret (con cò ngà, N google ra tên Việt Nam của nó đó ạ)

Hai con két này vừa mới ngủ dậy, nó rỉa lông cho nhau, nhìn rất dễ thương!

Con cú (owl)

N chưa bao giờ thấy bầu trời đầy sao nào đẹp như bầu trời ở Pantanal. Ông tour guide tắt đèn ở đầu chiếc
ghe (canoe) đi, tắt đèn pin đi thì… chao ơi, cả một bầu trời đen thẫm đầy sao sáng. Sao trời lấp la lấp lánh,
đẹp mê hồn! Tất cả mọi người đều phải “wow”, “rú” lên vì thích quá! Ban đêm, ngoài tiếng ếch nhái, tiếng côn
trùng rỉ rả, có nhiều lúc không có một tiếng động nào, im lìm, thanh vắng! Xa hẳn chốn phồn hoa đô hội, chốn
ồn ào náo nhiệt nơi thành phố lớn, làm cho N cảm thấy thật bình yên, êm ả... Trời tối đen như mực, không khí
dễ chịu mát mẻ. Đời đẹp quá! Lálàla…
.

Chụp khi ngồi trên canoe, đang đi dạo trên sông (hay gọi là wetland - vùng ngập nước - vì vào mùa đông nơi này sẽ cạn khô)
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.. Caiman ở Costa Rica rất nhỏ, dài chỉ bằng
khoảng 3 gang tay thôi à. Bàn tay con gái N và quả trứng caiman

Con nai này được chủ của khu resort nuôi nên nó rất friendly, thích chơi đùa nghịch ngợm với du khách, cho du khách tha hồ
sờ mó nó, hihi...

Lần đầu tiên N mới thấy con vật này đó ạ, Capybara là tên gọi của nó. Nhìn nó thật lạ nên N thích ngắm nó quá chừng!

1 loại gà rừng

Những loại gà lạ, lông mượt mà thật đẹp!

Vì thích, nên N chịu khó lắm, ngày nào cũng dậy thật sớm.. đi vòng vòng chụp hình

Trên đường đi câu cá, buổi chiều khoảng 4 giờ

Mây đen kéo đến. Trời sắp đổ mưa

Không lo, có mang theo áo mưa, sợ gì chứ?..

Mưa ào ào kéo đến… rồi cũng tạnh. Con gái N câu được 4 con cá piranhas. Loại cá này răng nhọn
hoắc. Nghe nói nếu lỡ mà mình bị rớt xuống sông là coi như… toi đời! Chúng nó đớp cho, trong chớp nhoáng
chỉ còn lại bộ xương!!!

Mọi người uống champagne, zui zẻ ngắm hoàng hôn

Hoàng hôn... khoảng 7 giờ chiều

N và một số cá. N chả câu được con cá nào cả vì xem thế chứ piranhas khôn lắm,
N thấy cần câu nhúc nhích, vội kéo lên, chả có gì hết!!! Thì ra là cá rỉa hết mồi nhưng không bị mắc câu
Resort ở Patanal / Brazil

Cảnh ngay khu resort, Patanal / Brazil

Nhìn kỷ, sẽ thấy 2 con chim có lông mầu đen và đỏ

Cảnh đẹp ngay khu resort, nơi N ở 4 ngày. Ngày đầu tiên khi đi tắm, có 1 con ếch to tướng nằm ngay trong phòng tắm, nó
làm N sợ quá chời!

Hai mẹ con đứng không xa con caiman này lắm đâu ạ, gan ghê hông?

Hoa mầu hồng tím, tím rực cả một góc sông.

**********

Canoeing before the sunrise

Mặt trời vừa ló dạng

Mấy tấm hình hoa hòe này là do chính N chụp đó ạ. Bây giờ nhìn lại, N thấy sao nó rõ và… đẹp quá là đẹp! (hihihaha… N tự
khen mình, thiệt là…kỳ cục wa’ chừng ha)

Hoa bé tí tì ti, bằng nửa đốt ngón tay à nhưng rất là xinh!

Phương An đang ăn soup piranha (sau khi họ chỉ mọi người cách nấu). Đang ăn popcorn với mấy nhóc

