
40

Cuprins

paginile 4-5      

paginile 6-7      

paginile 8-9      

paginile 10-11      

paginile 12-13      

paginile 14-15      

paginile 16-17      

paginile 18-19      

paginile 20-21    

paginile 22-23      

paginile 24-25      

paginile 26-27      

paginile 28-29      

paginile 30-31      

paginile 32-33      

paginile 34-35      

paginile 36-37      

paginile 38-39      

Animale și medii naturale

Arctica

Partea septentrională a Americii de Nord

Prerii, deșerturi și mlaștini

America Centrală și pădurea amazoniană

Din pampas în Țara de Foc

Europa Central-Sudică

Tundra și taigaua 

Africa de Nord

Africa de Sud

Orientul Mijlociu 

Orientul Îndepărtat

Subcontinentul indian

Fauna mărilor și oceanelor

Oceania

Antarctida

Glosar

Indice de nume



Forfecuța  
gălbuie

 Își schimbă frecvent 
locul de reședință 
pentru a merge în 
căutarea conurilor 

de pin din care 
extrage semințele  

cu ciocul său 
puternic, cu 

vârfurile încrucișate.

Barza albă
 După ce a petrecut 
anotimpul rece în 

zone tropicale, vine să 
cuibărească la latitudini 
nordice, unde găsește 
mai ușor broaște, pești 
și mici reptile cu care 
să potolească foamea 

puilor. 

În timpul primăverii, pădurea de foioase este un 
adevărat furnicar de viață. Insectele roiesc pe frunzele 
tinere, devenind o atracție irezistibilă pentru păsările 

sosite să-și depună ouăle în aceste locuri. În acest 
anotimp se nasc și puii celor mai multe mamifere, care 

profită de perioada de abundență pentru a crește înainte 
de a se lăsa frigul toamnei.

O parte însemnată 
a Europei Centrale 
este acoperită cu 

păduri de foioase. 
Aceste păduri cu frunze 

căzătoare își schimbă aspectul odată 
cu alternanța anotimpurilor. Coronamentul arborilor 

variază periodic, trecând de la luxurianța primăvăratică la 
întinderea de ramuri dezgolite de la sfârșitul toamnei.

Sitarul
Cu ciocul său lung, cu vârf ascuțit, 

scormonește pământul umed în căutare 
de viermi și larve. Coloritul mimetic al 
penajului îl face să treacă neobservat în 
subarboretul pădurilor de foioase, unde 

își construiește cuibul.

17



Vastul teritoriu al Siberiei, care ocupă 
toată partea nordică a Asiei, găzduiește 

cea mai mare pădure de conifere din 
lume. Brazi, pini și molizi, cu frunzele 

lor aciculare, care persistă pe toată durata 
anului, oferă adăpost și hrană pentru 

numeroase specii de animale. Acest 
mediu natural, denumit taiga, lasă loc 

de-a lungul laturii nordice pământurilor 
golașe și înghețate ale tundrei, unde iarna 
grea domnește nouă luni pe an. În timpul 

anotimpului rece, viața animalelor este 
mult îngreunată de condițiile extreme, 

care le determină pe multe dintre ele să 
se deplaseze la sud, spre zonele de 

pădure. De-a lungul marginii sudice 
a taigalei, o zonă întinsă de pajiști 

formează o centură destul de aridă, 
caracterizată printr-un climat 

continental.

Vulpea arctică 
Are o blană deasă și moale, 
care își schimbă culoarea, 

trecând de la albul din 
timpul iernii la griul 

brumăriu din perioada 
lunilor de vară.

Lebăda sălbatică
Se reproduce 
în tundră, în 

preajma zonelor 
bogate în apă.

Tigrul siberian
 Categoric, este cea mai mare 

felină din lume. Cândva foarte 
răspândită pe întregul teritoriu 
asiatic, această specie de tigru 

se întâlnește rar în prezent, din 
cauza diminuării habitatelor 

sale naturale. Animal solitar și 
teritorial, tigrul siberian vânează 

în timpul nopții, lansând 
atacuri-surpriză și sfâșiindu-și 
prada cu puternicii săi canini. 

Glutonul sau jderul-flămânzilă
Acest prădător mic, dar feroce, 

este atât de agresiv, încât nu se dă 
înapoi de la a înfrunta o haită de 

lupi pentru a-și apăra vânatul.

Tigru siberian
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Africa de Sud
Coborând la sud de regiunea deșertică a Saharei, întâlnim 
vaste teritorii acoperite de savană. Această câmpie care se 
întinde în zona tropicală a continentului cunoaște două 
anotimpuri climatice. În timpul perioadei ploioase, erbivorele 
se opresc acolo unde găsesc pășuni și apă, în vreme ce, odată 
cu sosirea anotimpului secetos, întreprind lungi migrații în 
căutare de iarbă proaspătă. Prezența unui număr mare de 
erbivore asigură hrana marilor prădători ai savanei – lei, 
leoparzi, gheparzi –, precum și a lungului șir de mâncători 
de cadavre care închid complexul lanț trofic.

Girafa
Gâtul lung îi permite animalului să 

ajungă la frunzele de pe crengile 
cele mai înalte, însă devine o 

problemă în momentul adăpării.

Suricatele
Strategia adoptată de aceste manguste este de a lăsa în 

permanență de veghe un membru al coloniei, astfel încât 
să poată semnala grupului sosirea prădătorilor.

Gazela lui 
Thomson

Atunci când 
fuge de prădă-
tori, efectuează 

salturi ciudate, 
menite să dezorienteze 

urmăritorul.



Orientul Îndepărtat 
Orientul Îndepărtat sau Extremul Orient constă dintr-un teritoriu vast, unde se întâlnesc 
condiții de mediu foarte diverse. În partea de nord, sub o fâșie amplă de stepă, se întinde 
Deșertul Gobi, unul dintre cele mai aride locuri din lume. Prezența animalelor este destul 
de limitată aici, din cauza condițiilor climatice dificile. În centrul continentului se înalță 
Podișul Tibet, cu o altitudine medie de 4 000 de metri, unde păduri întinse oferă adăpost 
multor specii de animale. Acestea se răresc din nou de-a lungul impunătorului lanț al 
Munților Himalaya, ale căror vârfuri sunt fie sterpe, fie acoperite cu vegetație săracă de 
tundră. 

Fluturele Apollo 
Acest fluture cu 

aripi albe, punctate 
de pete în culori 

strălucitoare, este 
specific zonelor 

montane.

 Bufnița comună
Este răspândită în toată regiunea 
de stepă, unde vânează rozătoare 

mici. 

Panda mare sau panda gigant 
Acest urs simpatic, cu blana alb cu negru, se hrănește 

aproape exclusiv cu peste 30 de specii de bambus, 
mâncându-le mugurii primăvara, frunzele vara și  

tulpinile iarna. Reducerea zonelor împădurite  
în care trăiește a atras includerea sa pe  
lista animalelor pe cale de dispariție. 

Leopardul zăpezilor 
În timpul vânătorilor din anotimpul estival 

urcă până la înălțimi de peste 5 000 de metri. 
Odată cu sosirea iernii, coboară la vale, pe 

urmele prăzilor sale.
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Antarctida
Antarctida, cel mai izolat continent din lume, este o masă 
stâncoasă aflată în corespondența Polului Sud și acoperită 
permanent de un strat gros de gheață. Această calotă înghețată 
atinge înălțimi de 4 000 de metri și înmagazinează 80 la 
sută din cantitatea de apă dulce a planetei. În timpul 
scurtei perioade estivale, de-a lungul coastei se ivesc petice 
înguste de pământ, unde viața își face apariția, în vreme 
ce aisberguri uriașe se desprind de banchiză. În lunile de 
iarnă, lumina solară nu ajunge în aceste regiuni pustii 
pentru lungi intervale de timp. Deloc surprinzător, 
în perioadele de întuneric se 
înregistrează cele mai 
grele condiții de viață, 
cu temperaturi care 
coboară până la -90°C 
și vânturi care 
depășesc viteza de 
300 km/h. 

Balena albastră
 Cel mai mare animal terestru 

se hrănește cu krilli, mici 
crustacee având o 
lungime de doar câțiva 

centimetri. 

Pinguinul Adélie
După ce a acumulat suficiente 

rezerve de grăsime, urcă 
pe țărm spre sfârșitul lunii 

octombrie pentru istovitorul 
ritual al cuibăritului.

Leopardul-de-mare 
Acest mamifer carnivor trăiește la 
marginea banchizei polare, unde 

vânează pinguini, pești și alte foci 
mai mici.

Pinguinul Humboldt 
Este ușor de recunoscut 

grație dungilor caracteristice de pe 
piept și a petelor roșii, cărnoase, din 
jurul ciocului. Se hrănește cu anșoa, 
sardine și calamari, după care înoată 

până în Madagascar.

Pinguinul regal 
Femela acestei specii 

depune două ouă, 
însă doar cel de-al 
doilea, mai mare, 
va fi clocit până la 
nașterea puiului.

Elefantul-de-mare
Cântărește până la patru 

tone. Își petrece mare parte 
din an în apă, urcând pe 

sol doar pentru năpârlire și 
reproducere.

Pinguinul 
imperial

Cu o înălțime de 115 
centimetri, este cel mai mare 
pinguin din lume. Are în comun cu alte 

specii trăsăturile gregare și faptul că este un excelent înotător 
– reușește să-și urmărească prada (constând din pești, crustacee 

și moluște) până la adâncimi de sute de metri. Asemenea 
pinguinului Adélie, sosește pe țărmurile antarctice doar pentru 

a se reproduce, după ce și-a petrecut restul anului în mare.
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