Thăm Trại Đà Điểu ở Nam Phi, Arizona, USA
Quách Như Nguyệt
Chào các anh chị, các bạn,
Con gái N xem video cưỡi đà điểu ở đâu đó, thích quá là thích nên khi 2 mẹ con N qua Nam Phi, Phương An
nhất định tìm ra cho được trại đà điểu để mong được cưỡi lên loại chim không thể bay nhưng lại chạy nhanh
nhất và lớn nhất thế giới này.
Có hơn 10,000 loại chim khác nhau trên thế giới nhưng ostrich, emu, rhea, kiwi, cassowary là các loại chim
không thể bay mà cũng không hót được.
Khi đến New Zealand, N được thấy con kiwi rồi, tưởng nó lớn lắm chứ, ai dè nó nhỏ xíu à, con kiwi mà N thấy
chỉ lớn hơn 2 nắm tay chụm lại, có nghĩa là nhỏ hơn 1 con gà. Tuy thế cũng có loại chim kiwi lớn hơn, lớn
bằng gà. Kiwi không có đuôi, mỏ dài và nhọn, cặp chân mạnh mẻ chạy nhanh hơn người, bơi rất giỏi! Chỉ có
Kiwi là loại chim độc nhất mà lổ mũi của nó nằm ngay chỗ nhọn cuối cùng của mỏ. Khứu giác của nó rất tốt,
giúp cho nó tìm mồi dễ dàng hơn. Nó ngủ ban ngày và thức vào ban đêm nên khi vào xem Kiwi ở Tân Tây
Lan, họ để đèn mờ tối, tối tăm như đang là ban đêm vậy.

Kiwi (tên giống trái kiwi) là biểu tượng của New Zealand (Tân Tây Lan)

--

2 lổ mũi của Kiwi nằm cuối mỏ

Rhea nhìn giống ostrich và emu nhưng sống ở South America. Nó nhỏ hơn ostrich nhiều, chỉ to gần bằng ¼
con đà điểu

Emu là loại chim lớn thứ hai sau ostrich, emu và ostrich nhìn rất giống nhau, như là crocodile và alligator vậy
đó, khá khó phân biệt. Emu nhỏ hơn, sống từ 10 đến 20 năm trong khi ostrich sống từ 30 đến 50 năm. Emu
sinh sống ở Australia, ostrich sống ở Africa. Cánh của ostrich lớn và đẹp, cánh của emu nhỏ xíu. Emu có 3
ngón chân trong khi ostrich chỉ có 2 ngón. Trứng của emu mầu xanh, trứng của ostrich mầu “cream” vàng
nhạt. Người Việt Nam mình gọi chung 2 con này là đà điểu.

Emu

Trứng của emu

Cassowary nặng hơn emu và nhẹ hơn ostrich một chút, là loại chim nặng thứ hai trong các loài chim. Loại
chim lạ này sống ở khu rừng nhiệt đới New Guinea, Aru Islands và miền bắc nước Úc. Thường thì nó tránh né
loài người nhưng khi cảm thấy bị nguy hiểm, nó có thể dùng chân có móng nhọn đá chết con người như chơi.
Cassowary đươc mệnh danh là loại chim nguy hiểm nhất trên thế giới!

Trứng của cassowary mầu xanh lá cây

Baby cassowary

******
Ở Mỹ, năm 2016 khi đi tour xe bus với nhóm du khách người Mỹ gốc Việt Nam, lần đầu
tiên N đi chơi một mình; N được chở đến một trại lớn nuôi đà điểu có tên là Rooster
Cogburn Ostrich Farm, tiểu bang Arizona. Họ cho du khách lên một xe truck loại đặc biệt.
Tài xế cũng là tour guide chở mọi người đi qua một khu đất trồng toàn những loại cây
xương rồng cao to, lạ, hiếm, có nhiều hoa xương rồng sặc sỡ vùng sa mạc. Sau chót, mọi
người được chở đến trại ostrich để xem đà điểu.

Ở trại Rooster Cogburn Ostrich Farm, du khách cho đà điểu ăn bằng cách này. N có viết một bài về trại đà điểu này
nhưng bây giờ tìm lại không thấy nữa, nênN đành phải lấy hình về Cogburn Farm trên Internet

Lông mi đà điểu rất dài!

Sau đó, mọi người được vào khu nuôi chim chóc để cho chim ăn, chụp hình với chim

Tha hồ xờ, nghịch với cá đuối

Chụp hình

Cho nai ăn

Ôm dê

Donkeys. Những con lừa

dê con

Hole In The Wall Gang. Những con dê này lò đầu ra để du khách cho ăn

Con bò lè cái lưỡi dài thòng lòng của nó.
Nhìn tấm hình này, chắc N hết dám ăn món ragu lưỡi bò nấu rượu, món mà N rất thích ăn
Tại trại này còn có thỏ, thỏ đủ mầu thật dễ thương!

********************
Trại đà điểu đầu tiên ở Nam Phi mà hai mẹ con ghé lại là một trại nhỏ, cảnh vật bình an, êm đềm. Chả thấy
có ai đến nơi đây cả, chỉ có hai mẹ con N thôi à. Họ bán thức ăn để hai mẹ con N cho đà điểu ăn. Khu trại này
nằm gần Cape of Good Hope -điểm nhọn, mỏm đất cuối cùng của lục địa Phi Châu.
Một số hình N chụp tại trại đà điểu Cape Point Ostrich Farm:

Tượng khắc từ đá quí

Con đà điểu này có cái mỏ hồng hồng

N đang cho đà điểu ăn

“con gái rượu” của N nè

Như Nguyệt
(Còn tiếp)

