
 

 

Ảnh động vật đẹp nhất 2010: Cuộc chiến sinh 
tồn 
Trong thế giới của loài vật, những cuộc đấu tranh giành sự sống, giành 
con mồi diễn ra khá quyết liệt và có lúc không cân sức. Cùng xem một số 
khoảnh khắc mHà các nhiếp ảnh gia chộp được: 

 

Madhuri, một con voi Ấn Ðộ đang túm đuôi một con thằn lằn tại 

 công viên quốc gia Corbett, Ấn Ðộ. 



  

 

Cuộc kéo co giữa một con voi mẹ và cá sấu tại Vườn thú quốc gia Nam Luangwa, Zambia. 

Voi con đã cố gắng giúp voi mẹ thoát khỏi nanh vuốt cá sấu. 

  



 

 Tại Anh: Một con bồ câu xấu số đang nhìn thế giới lần cuối trong chiếc mỏ của con bồ nông. 

Người ta đã chứng kiến cảnh con bồ câu giẫy giụa trong vô vọng 15 phút. 

Ðã có lúc mỏ con bồ nông dường như mở ra, tạo cơ hội để bồ câu trốn thoát, 

thế nhưng nó không chộp được cơ hội và đã bị nuốt chửng. 

  



 

Những con hổ Siberia ngước nhìn một con gà, chờ nó rơi xuống  

 tại công viên Hổ Siberia, Trung Quốc.  

   



 

Ngư dân Valery Krugersky đã rất ngạc nhiên khi một con ếch nhảy vào lưới của mình  

 và nuốt chửng con cá vừa bắt được. Con ếch này đã ngồi chờ ngư dân bắt cá  

 ở một cái hồ gần Chernigov, Ukraine.  

   



 

 Một con chuột nhìn ra từ trong miệng một con cóc châu Phi.  

Loài vật lưỡng cư này rất hung hăng và có thể nhảy xa 3,5 mét.  

   



 

Một con chim sáo đá trước nanh vuốt của con đại bàng sói đang đói bụng  

   



 

 Khoảnh khắc con chim ưng biển bắt cá ở Loch Garten, Scotland.  

   

 



Một con báo và cá sấu đang có cuộc ẩu đả tại khu vực Pantanal, Brazil.  

 

Hình ảnh một con dơi vồ mồi soi bóng xuống nước tại một  

 chiếc ao trong rừng, Hà Lan.  

   



 

Một con chó rừng và một con kền kền đang đối mặt với nhau  

 trong một tranh đấu giành miếng thịt tại Nam Phi.  

   



 

Một con chim chính nhỏ xíu đang tiếp mồi cho một chim cu cu con.  

Những con chim cu cu mái thường đẻ trứng trong tổ của loài chim khác  

 và sau đó để chúng tự nở và được những con chim nhỏ hơn nuôi nấng.  

   

 



 Môn con chim sâu ăn nhện ở Essen, Germany  

   

 

Một con chuột đồng cỏ bị những con chim sáo đá tấn công giành  

 viên lạc tại vườn thú St. Louis Zoo ở St. Louis, Missouri, Mỹ  

   



 

Một con diều hâu non đang đỡ mồi từ chim bố ở độc ao hơn  

 300 mét trên vịnh San Francisco Bay, California, Mỹ  

   

   



 

Cuộc chiến giành mồi trên không giữa 2 con nhạn biển  



 

Tấm hình một con bọ ngựa đang rình một con bươm bướm này khiến  

 nhiếp ảnh gia phải chở đợi rất lâu trước khi bấm máy.  

Chính vì thế ông đã đặt tên cho bức ảnh là "Kiên nhẫn" .  

Theo Hà Châu (dịch từ Telegraph)  
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