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Cuprins

De ce este unic Pământul nostru?  6
Cum s-a format Pământul? 8
De ce este Pământul într-o continuă mişcare? 10
La ce-i foloseşte Pământului o crustă? 11
Cum arată Pământul pe dinăuntru? 12
Cât de adânc putem fora în Pământ? 14
Cum s-a dezvoltat viaţa pe Pământ? 16
De ce există zi şi noapte? 18
Ce zone climatice există pe Pământ? 20
De ce se încălzeşte Pământul din ce în ce mai mult? 22
De ce se cutremură Pământul? 24
Ce se întâmplă când explodează munţii? 28
De ce avem atât de multă piatră? 32
Cum cresc munţii în înălţime? 34
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De ce sunt mările atât de importante pentru noi? 43
Cum arată lumea subacvatică? 44
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Cum iau naştere peşterile? 48
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 Pământ  
 la orizont!! 

Pregăteşte-te pentru  
o călătorie rapidă  

în jurul  
Pământului!



Istoria Pământului se împarte în patru ere 
geologice, subîmpărţite în unsprezece 
perioade mai scurte. În precambrian, 
planeta noastră era încă un loc ostil şi lipsit 
de viaţă. Dar în a doua eră ca vechime din 
istoria planetei noastre, paleozoic, s-au 
dezvoltat rapid multe specii de animale şi 
plante, care în parte au dispărut ori s-au 
adaptat noilor condiţii.

Era 1 – Precambrian: 
în urmă cu 4 000–570 de milioane de ani

Era 3 – Mezozoic: 
în urmă cu 250–65 de milioane de ani

Era 2 – Paleozoic: 
în urmă cu 570–250 de milioane de ani

Cum s-a dezvoltat viaţa pe Pământ?

Cambrian: în urmă cu 550 de milioane de ani  Silurian: în urmă  
 cu 444 de milioane de ani

Permian: în urmă cu  
299 de milioane de ani

 Carbonifer: în urmă cu  
 359 de milioane de ani

Devonian: în urmă cu  
416 de milioane de ani

Triasic: în urmă  
cu 251 de milioane  
de ani

Jurasic: în urmă cu  
200 de milioane de ani 

Cretacic: în urmă cu 146  
de milioane de ani

Ordovician: în urmă cu 
488 de milioane de ani

ß meduze

å Pământul în urmă 
 cu aproximativ  
 4,5 miliarde de ani

primii copaci

å organisme unicelulare

trilobiţi â

arheociatide

primele 
arahnide 

crustacee gigant 
(Euripterus)

amfibianul 
Ichthyostega ä

pelicozaurul 
Dimetrodon

á placodermi 
(gemuendina)

tetrapode 
(Eryops)

insecte 
(Meganeura) 

ß pomul de Ginkgo biloba

primele coniferecicadee
terapside 
(Lystrosauros)

primii dinozauri 
(Herrerasaurus)

ferigă

ornitopode 
(Lesothosaurus)

amfibianul 
Ichthyostega

Stegozaur

Triceratops

zburătoare 
(Pterodactil)

arborele mamut 
(sequoia)

Brahiozaur
dinozauri 
carnivori 
(Deinonychus)

ATENŢIE!!!
Vine un  
meteorit!
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Cine cercetează preistoria?
Oamenii de ştiinţă care studiază preistoria Pământului şi dezvoltarea 
animalelor şi a plantelor se numesc paleontologi. Ei caută în pământ resturi 
pietrificate de scoici, frunze, insecte sau dinozauri, aşa-numite fosile. 
Acoperite şi protejate de nisip, scheletele de animale şi resturile de copaci 
au rezistat astfel timp de milioane de ani.

fosila unui Keichousaurus               

Cucerirea uscatului 
Când în mare s-au dezvoltat primele animale şi plante, în aer nu 

exista oxigen, aşa că în afara mării viaţa nu era posibilă. Abia 

datorită bacteriilor din mare, care produceau oxigen în celulele 

lor, a ajuns oxigenul în aer. Au mai trecut însă alte milioane şi 

milioane de ani până ce suprafeţele de uscat, care au apărut prin 

retragerea mărilor, să fie populate de plante şi animale. De cinci 

ori în istoria Pământului, plantele şi animalele au dispărut în 

masă. Cea mai mare dintre aceste dispariţii în masă a avut loc în 

urmă cu 250 de milioane de ani, în Permian, când se presupune 

că vulcanii au azvârlit în atmosferă nori uriaşi de gaze toxice, care 

au schimbat clima. Este posibil ca o asemenea catastrofă 

climatică să fi fost şi cauza dispariţiei în totalitate a dinozaurilor, 

după ce aceştia au stăpânit pământul timp  

de 150 de milioane de ani.

În preistoria Pământului, timp de mai multe mii de ani, asupra 
planetei noastre a căzut o ploaie însoţită de furtuni. Odată cu 
apa de ploaie au căzut pe scoarţa planetei gaze dizolvate, în 
primul rând acid clorhidric. Acest acid a spălat din pământ săruri 
şi alte substanţe, ducându-le în mare. În acest mediu nou creat 
s-au dezvoltat cu aproximativ 3,8 de miliarde de ani în urmă 
primele vieţuitoare de pe Pământ: bacteriile. A mai durat 
miliarde de ani până au apărut meduze, alge mai mari şi viermi, 
apoi, brusc, au apărut o mulţime de animăluţe marine diverse, 
cu cochilii dure. Această „explozie de viaţă“ din perioada 
Cambrian a avut loc în urmă cu aproximativ 550 de milioane de 
ani. În această perioadă au apărut şi primele plante marine. A 
durat însă, din nou, incredibil de mult timp până ce în apă au 
ajuns să înoate peşti şi până ce animale şi plante au început să 
se dezvolte și pe uscat. 

Era 4 – Cenozoic: 
în urmă cu 65 milioane de ani până în prezent

    Paleogen: în urmă cu  
    65 de milioane de ani

    Neogen: în urmă cu  
    23 de milioane de ani

arborele mamut 
(sequoia) Pteranodonul

Eomaia

Basilosaurus

Gastornis

Paraceratherium

Mamutul

Smilodonul

Neanderthalianul
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limbă incandescentă 
de lavă în Kilauea, 
Hawaii

Mişcările scoarţei Pământului nu produc doar cutremure, ci duc și la apariţia 
vulcanilor şi a erupţiilor vulcanice. În timpul cutremurului, roca topită, 
magma, iese din interiorul Pământului la suprafaţă. Aceasta se strânge 
mai întâi, împreună cu gaze şi apă, în camere magmatice din adânc. 
Când presiunea din acestea devine prea mare, amestecul încins 
explodează ca o bombă și iese la suprafaţă printr-un horn. 
Acolo, amestecul se transformă în lavă, care fie e aruncată 
prin văzduh, fie curge lent. Roca magmatică întărită 
clădeşte un munte care are în vârf un crater. Din acest 
vulcan, magma poate ieşi din nou.

cameră 
magmatică

magmă

Ce se întâmplă când explodează munţii?

crater 
secundar

   crater

horn

nori de cenuşă şi de gaze
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Ce scuipă un vulcan?
Din hornul unui vulcan scapă la o erupţie un 

amestec periculos de lavă incandescentă, proiectile 

care zboară prin aer, nori groşi de fum, vapori fierbinţi de 

apă şi gaze otrăvitoare. Lava răcită ia forme diverse, cum ar fi, 

de exemplu, piatra ponce.

masă de lavă

piatră ponce

La erupţie, magma din interiorul Pământului se rostogoleşte 

sub forma unui fluviu fierbinte de lavă vâscoasă pe deal în jos 

şi arde totul în calea ei. Din horn mai sunt aruncate în aer 

bucăţi de rocă şi nori de cenuşă; praful şi gazele întunecă 

cerul. Erupţiile vulcanice de durată pot duce chiar la 

schimbarea climei, deoarece prin norii de praf şi 

cenuşă, care pot ajunge până la 40 kilometri înălţime, lumina 

soarelui nu mai ajunge pe Pământ. Lava fierbinte are între  

650 şi 1 200 de grade Celsius, dar se solidifică rapid şi se 

răceşte după câteva zile. Solul care se formează în felul acesta 

este extrem de fertil, motiv pentru care în jurul vulcanilor 

stinşi vegetaţia care creşte este luxuriantă.

nori de cenuşă şi de gaze

lac 
vulcanic




