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LEUL
eul este unica felinã care trãieºte ºi vâneazã în grup. Masculul, adesea
denumit „regele animalelor“, troneazã maiestuos cu frumoasa lui coamã
printre femelele clanului sãu. Pentru a þine intruºii la distanþã de
teritoriul lui, scoate rãgete teribile care se aud de jur împrejur pe o razã de 10 km.
Cu toate acestea, este un leneº teribil, care petrece aproape 20 de ore pe zi
dormind sau odihnindu-se. De altfel, grupul este condus de o leoaicã. ªi tot
leoaicele sunt cele care vâneazã ºi se ocupã
de pui. Puii de leu sunt mici ghemotoace
de blanã care petrec primele trei luni de
viaþã alãturi de mama lor, departe de
restul grupului. Cãtre vârsta de trei ani,
tinerii masculi adulþi sunt goniþi de cãtre
masculul dominant. Atunci ei încearcã sã
ia locul unui mascul dominant în alt grup.
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ELEFANTUL
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xistã douã specii de elefanþi: elefantul asiatic ºi elefantul african (în fotografii îl vezi pe acesta
din urmã). ªtiai cã este cel mai mare dintre animalele terestre care trãiesc în zilele noastre?
La naºtere, micul elefãnþel are deja mai mult de 100 kg. Adult, el va cântãri pânã la 6 tone ºi
va avea o înãlþime de aproape 4 m. Elefantul este atât de greu încât trebuie sã doarmã în picioare ºi
nu poate sã sarã nici peste cele mai mici obstacole. Este totuºi un animal paºnic. Dar dacã este
ameninþat, el nu ezitã sã se repeadã cu toatã viteza asupra agresorilor, depãrtându-ºi imensele sale
urechi, ceea ce îl face foarte impresionant ºi, câteodatã, foarte periculos. Urechile sale sunt deosebite,
deoarece îi permit sã transpire. Elefantul mãnâncã ºi bea cu ajutorul
trompei care se terminã prin douã „degete“ foarte agile. El se ajutã
uneori de colþi pentru a-ºi gãsi hrana. Colþii sunt de fildeº; ei sunt de
fapt niºte dinþi (incisivi) foarte dezvoltaþi.
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e splendid animal este ghepardul! El este aristocratul savanei.
Corpul acestei feline este cu adevãrat construit pentru
alergare. Este de altfel cel mai rapid animal terestru de pe
planetã. Poate atinge incredibila vitezã de 110 km/h, ceea ce îi
permite sã vâneze prãzi foarte iuþi, cum sunt gazelele. ªi totuºi, în
ciuda vitezei sale record, ghepardul rateazã de 9 ori din 10 atunci
când vâneazã, la fel ca majoritatea prãdãtorilor! Spre deosebire de
alte feline, el vâneazã ziua ºi ghearele sale nu sunt complet retractile;
ele îi permit sã se agaþe de sol ºi sã accelereze fulgerãtor sau sã se
întoarcã brusc în plinã alergare. Coada lungã îi este foarte utilã
pentru a-ºi pãstra echilibrul în timpul curselor sale nebuneºti. Când
nu vâneazã, ghepardul îºi petrece viaþa în culcuº; acolo, femela
aduce pe lume între 4 ºi 6 pui care nu cântãresc mai mult decât o
portocalã. Ei îºi pãrãsesc mama pe la un an ºi jumãtate, dar rãmân
împreunã cu fraþii ºi surorile lor pânã când devin buni vânãtori.
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GHEPARDUL
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GIRAFA
irafa este cel mai înalt animal de pe planetã.
De la înãlþimea celor 6 m ai sãi ea dominã
savana ºi joacã un adevãrat rol de santinelã,
detectând imediat apropierea marilor prãdãtori. Tot talia sa
înaltã îi permite sã-ºi caute foarte sus în copaci hrana
preferatã: frunzele de acacia pline de spini pe care le culege cu
limba ei lungã ºi asprã. Aceste frunze sunt foarte zemoase,
conþinând multã apã, ceea ce îi permite girafei sã stea uneori
mult timp fãrã sã bea. Ea doarme în picioare, dar nu mai mult
de douãzeci de minute pe zi, pentru durate scurte, de 3 sau
4 minute. La naºtere, „micul“ pui de girafã are deja o înãlþime
de 2 m! El este primit de la început în turma în care s-a nãscut,
turmã care poate numãra pânã la 40 de girafe. Mult timp s-a
crezut cã girafa este mutã; astãzi se ºtie cã ea scoate mici
„mormãieli“.
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STRUÞUL
u înãlþimea sa de aproape 3 m ºi greutatea de 150 kg,
struþul este pasãrea cea mai mare ºi cea mai grea din
lume. El nu poate sã zboare, dar picioarele foarte
puternice îi permit sã alerge la fel de repede ca un cal lansat în
galop. Poate chiar sã ducã în spinare un om! Struþul trãieºte în
mici grupuri formate dintr-un mascul ºi 3 sau 4 femele. În
perioada de împerechere, masculul sapã o groapã în pãmânt. Aceastã
groapã, cu diametrul de 1 m, serveºte drept cuib pentru toate femelele
sale: fiecare vine ºi depune în cuib 7 sau 8 ouã enorme care cântãresc
1,5 kg (echivalentul a circa 25 de ouã de gãinã!). Masculul ºi femela
dominantã a grupului îºi împart sarcina de a cloci ouãle timp de 42 de
zile. Dupã ce ies din ouã, toþi puii sunt crescuþi împreunã de cãtre grup.
Struþul se hrãneºte cu rãdãcini, frunze, insecte, ºopârle ºi mici rozãtoare
pe care le înghite fãrã sã le mestece. În prezent, tot mai mulþi struþi sunt
crescuþi în ferme, deoarece carnea lor este foarte apreciatã ºi este
consumatã în mod curent.
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ZEBRA
cest mic cal dungat nu s-a lãsat niciodatã domesticit de
cãtre om! El trãieºte doar în stare sãlbaticã, într-un grup
familial („cireadã“) condus de cãtre un armãsar. Diferitele
familii îºi împart un teritoriu întins ºi se recunosc între ele prin
dungile de pe corp, voce ºi miros. Dungile sunt caracteristice fiecãrui
individ ºi permit identificarea acestuia. Poþi sã asemeni, aºadar,
desenul dungilor cu o carte de identitate sau cu un „cod de bare“
gigantic. Pe lângã aceasta, dungile zebrei îi pot servi drept camuflaj
împotriva prãdãtorilor (în special lei). Zebra se hrãneºte cel mai adesea cu iarbã, uneori cu frunze ºi cu
scoarþa copacilor ºi trebuie sã bea 8-10 litri de apã în fiecare zi. Femela dã naºtere unui mânz dupã o
gestaþie de un an. Tatãl este foarte protector ºi nu ezitã sã apere
mânzul dacã acesta este ameninþat de vreo fiarã sãlbaticã. O
face cu o mulþime de zvârlituri din copite, care sunt
redutabile ºi de care leoaicele se pãzesc.
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HIPOPOTAMUL
ipopotamul este un mamifer amfibiu de circa 4 m lungime ºi care
poate cântãri pânã la 4 tone. El
trãieºte în grupuri de 20 pânã la 100 de
indivizi, dominate de un mascul. Îºi petrece ziua dormind sau odihnindu-se în
râurile Africii. Noaptea pãrãseºte apa
pentru a merge sã pascã ierburi proaspete
pe pajiºtile din împrejurimi. El se poate ascunde aproape în întregime sub apã,
nelãsând la suprafaþã decât nãrile, ochii ºi urechile. Poate astfel sã miroasã, sã
vadã ºi sã audã tot ce se petrece deasupra apei fãrã sã fie descoperit. El este ca
un peºte în apã, dar poate fi deopotrivã de agil ºi pe uscat (poate sã alerge cu o
vitezã de 30 km/h). Enormii sãi canini inferiori sunt din fildeº; ºi-i aratã cu
regularitate, în timpul faimoaselor lui cãscaturi! Sunt niºte arme redutabile, pe care masculii le utilizeazã
în luptele dintre ei ce au loc în perioada de împerechere. Împerecherea are loc în apã. Femela naºte pe
uscat, dar foarte repede mama ºi puiul se regãsesc în apã. De altfel, ea îºi alãpteazã micuþul tot sub apã.
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VULTURUL

ulturul este una dintre cele mai mari pãsãri de pradã. De fapt, existã cincisprezece specii diferite
de vulturi. Cel mai înalt ºi mai puternic dintre ei este vulturul pleºuv; acesta este reprezentat în
fotografie. Are o anvergurã a aripilor de aproape 3 m ºi cântãreºte circa 8 kg. Vulturul pleºuv este
campionul zborului planat. Este capabil într-adevãr sã rãmânã ore întregi în zbor la altitudinea de 3500 m,
fãrã ca mãcar sã trebuiascã sã dea din aripi: el foloseºte curenþii de aer cald pentru a se menþine în aer. Se
hrãneºte cu stârvuri ºi, graþie vederii sale pãtrunzãtoare, descoperã rapid cel mai mic cadavru de la
kilometri întregi. Este adesea primul la locul unei drame. Gâtul sãu lung, de obicei golaº, îi permite sã
scormoneascã uºor în interiorul carcaselor, cãrora le smulge carnea cu ajutorul ciocului sãu îndoit ºi
puternic. El cãlãtoreºte mult ºi nu se stabileºte într-un anumit loc decât în perioada de împerechere. Femela
depune un singur ou. Puiul de vultur care iese din el este în stare sã zboare de la vârsta de 4 luni.
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eopardul este un foarte bun echilibrist.
Aceastã felinã robustã ºi solitarã petrece întradevãr o mare parte din timp în arbori,
supraveghindu-ºi teritoriul care se poate întinde
pe mai mult de 100 km2. Când se lasã
noaptea, el îºi pãrãseºte adãpostul ºi
pleacã la vânãtoare. Prada sa preferatã o
constituie gazelele ºi babuinii. Are
puþini duºmani; doar leii, hienele ºi
babuinii mari îndrãznesc sã-l atace… ºi
omul, care îl vâneazã pentru blana sa.
ªtiai cã leopardul ºi pantera nu sunt decât
unul ºi acelaºi animal? Unii leoparzi sunt
negri, ca Bagheera din „Cartea junglei“, alþii sunt
aproape albi, ca leopardul zãpezilor. Atunci când femela
este gata de împerechere, ea secretã o urinã specialã care atrage masculii. Aceasta declanºeazã un turnir
între masculi, din care nu iese decât un singur învingãtor. Patru luni mai târziu femela aduce pe lume
între 1 ºi 6 pui. Ei îºi pãrãsesc mama la vârsta de aproape 2 ani, pentru a începe sã trãiascã singuri.
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BIVOLUL
ivolul este cel mai mare dintre bovinele din Africa (masculul poate
cântãri 800 kg). El trãieºte în turme care numãrã câteodatã mai
multe sute de indivizi. Poate fi gãsit mai ales în regiunile
mlãºtinoase. Adorã sã se întindã ºi sã se tãvãleascã în noroi. Este unul
dintre cele mai periculoase animale ce pot fi întâlnite. Coarnele sale
curbate în sus sunt foarte impresionante. La unii masculi ele depãºesc anvergura de 1 m… ºi bivolii ºtiu cum sã se foloseascã de ele!
Se povesteºte cã sunt mai mulþi vânãtori omorâþi de bivoli decât de
oricare alt animal sãlbatic din Africa. De altfel nu a putut fi niciodatã
domesticit, nici chiar prin încruciºare cu vitele domestice. În afarã de
om ºi de leu, bivolul nu are cu adevãrat alþi duºmani. Hienele ºi crocodilii
care miºunã prin terenurile mlãºtinoase reuºesc totuºi sã prindã din când în
când câte un bivol tânãr. Femela aduce pe lume doar un viþel o datã. Bivolul trãieºte în medie 25 de ani.
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MARABUUL

arabuul este
un mare piciorong. Aceastã pasãre cu o alurã destul de comicã
are o înãlþime de 1,5 m ºi anvergura aripilor sale poate
atinge 3,2 m. Aparþine familiei
berzelor. De altfel, marabuul
este denumit ºi „barza cu sac“.
Aceastã poreclã îi vine de la un
fel de sac pe care-l are sub
gâtlej ºi în care pãstreazã surplusul de mâncare rãmas de la
masã… se serveºte de el ca de o
cãmarã de provizii! Este observat în general cocoþat în vârful
unui arbore sau lângã un curs
de apã. Marabuul este de altfel
un foarte bun pescar, iar peºtii
constituie o parte importantã a
regimului sãu alimentar. Joacã
ºi rolul de gunoier: nu se lasã
rugat pentru a ajuta vulturii sã
cureþe resturile prãzilor lãsate
de lei ºi hiene. Poate fi vãzut
uneori ºi prin sate: atunci se
hrãneºte cu resturi ºi curãþã
strãzile de gunoaie.
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uda africanã a mistreþului
trãieºte în mici grupuri de
circa zece indivizi. Culoarea lui este gri sau neagrã, dar,
deoarece îi place sã se tãvãleascã în
noroi, pare adesea roºu sau galben!
Atunci când fuge, coada îi este
ridicatã în aer, dându-i o înfãþiºare
comicã. Are un cap enorm, înarmat
cu douã perechi de colþi. De fapt,
aceºtia sunt canini foarte dezvoltaþi;
la indivizii mai bãtrâni ei pot
atinge o lungime de 60 cm! Porcul
cu negi îi foloseºte pentru a dezgropa plantele, tuberculii, insectele
ºi larvele cu care se hrãneºte.
Pentru aceasta el trebuie sã îngenuncheze, dar în aceastã poziþie
trebuie sã fie foarte atent, deoarece este foarte vulnerabil ºi expus
prãdãtorilor (hienã, leu, panterã).
Aºa cum poþi vedea în fotografia
de alãturi, masculul se deosebeºte

R

de femelã prin 2 perechi de „negi“
mari pe care îi are pe obraji. Dupã 5
luni de gestaþie, femela se adãposteºte într-o ascunzãtoare veche a
unui furnicar ºi dã naºtere la 3
pânã la 5 pui.

PORCUL-CU-NEGI
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DIK-DIK

u lungimea de 60 cm ºi
înãlþimea de 35 cm,
dik-dik este una dintre
cele mai mici antilope din lume.
Numele îi vine de la micile strigãte
pe care le scoate atunci când este
neliniºtitã. Poate scoate ºi sunete
foarte ascuþite. Este un animal
timid care o ia la fugã prin salturi
în zig-zag la cel mai mic zgomot
suspect. Doar masculul are coarne.
Spre deosebire de multe antilope,
dik-dik nu este apreciatã de
oameni pentru carnea sa ºi, ca
atare, ea nu este tulburatã de
vânãtori. Pe de altã parte, atunci
când este urmãritã de un prãdãtor, talia micã îi permite sã se
strecoare prin desiºurile spinoase,
ceea ce îi descurajeazã frecvent pe
urmãritorii sãi! Din aceastã cauzã,
ea trãieºte în special în regiunile
mãrãcinoase ale savanei. În ciuda
acestui avantaj, este totuºi foarte
prudentã ºi aºteaptã cãderea nopþii
pentru a ieºi sã-ºi caute hrana. Ea
paºte iarbã ºi frunze de acacia ºi
se hrãneºte de asemenea cu fructe
care îi asigurã cea mai mare parte
a apei de care are nevoie.
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HIENA
iena este probabil animalul cel mai puþin plãcut din savanã.
Aerul sãu prefãcut, reputaþia de laº ºi obiceiul de a consuma
hoituri se aflã, în mod evident, la originea lipsei sale de
popularitate. Strigãtul sãu seamãnã cu un hohot oribil, aducându-i ºi
numele de „hienã râzãtoare“; ea poate sã ºi latre, sã mârâie ºi chiar
sã imite rãgetul leului! Mesele sale sunt alcãtuite în cea mai mare
parte din resturi de animale ucise de lei ºi gheparzi, resturi pe care ºi
le disputã cu vulturii.
Fãlcile sale au o putere
incredibilã ºi îi permit sã
sfãrâme fãrã nici un fel
de greutate oasele de
zebrã sau de bivol pentru a le mânca mãduva. Uneori,
vâneazã ea însãºi; o face în haite, la cãderea nopþii ºi îºi
urmãreºte prada pe distanþe foarte lungi. I se întâmplã
chiar sã atace leii! La hiene, contrar multor animale,
femelele sunt mai mari decât masculii; de altfel, întotdeauna o femelã mai bãtrânã conduce grupul.
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GAZELA LUI THOMSON
ceastã antilopã micã, foarte graþioasã trãieºte, ca multe
alte antilope, în turme mari. Ea este permanent în alertã;
poate observa pericolul de la mai mult de 300 m. La cel
mai mic semn de ameninþare, ea se îndepãrteazã în goana mare,
fãcând salturi lungi ºi în zig-zag. Este probabil antilopa cea mai
rapidã: poate alerga cu 80 km/h! Totuºi, ea cade deseori pradã
leilor, gheparzilor ºi hienelor. Când iarba este verde, ea are
asiguratã apa care-i este necesarã. Însã atunci când este secetã
(cum este adesea cazul în Kenya ºi Tanzania, acolo unde trãieºte),
ea are o întreagã serie de adaptãri pentru a economisi apa din
corp: blana sa de culoare deschisã reflectã razele de soare, nu
transpirã, excrementele ei sunt foarte uscate, iar urina este foarte
concentratã. În plus, ea se hrãneºte noaptea (când este mai puþin
cald ºi când plantele sunt acoperite de rouã); ziua, ea rumegã,
stând nemiºcatã! Fiecare dintre coarnele ei este alcãtuit dintr-un
os sudat de craniu ºi acoperit complet de un tegument cornos;
coarnele cresc toatã viaþa, fãrã sã-i cadã vreodatã.
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RINOCERUL
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inocerul se aflã, în
rândul animalelor
terestre, pe locul al
doilea în lume ca mãrime
(imediat dupã elefant, care
este, bineînþeles, pe locul 1).
Dar, în ciuda celor 3 tone ale
sale, este agil ºi poate alerga
la fel de repede ca ºi un cal.
El trãieºte în grupuri familiale
de 3 sau 4 indivizi, care se
deplaseazã lent prin savanã,
pãscând iarbã. Vederea sa
este mediocrã, dar mirosul ºi
auzul sunt excelente. Rinocerul
din Asia are un corn pe nas,
iar cel din Africa are douã.
Aceste coarne pot atinge
lungimea de 1,5 m! Ele sunt
diferite de coarnele vacii:
sunt alcãtuite din aceeaºi
materie ca unghiile noastre.
Pentru a ºi le procura, braconierii aproape cã au exterminat rinocerii.
Într-adevãr, coarnele se vând
foarte scump: ele servesc la
fabricarea a tot soiul de
obiecte ºi de medicamente
foarte cãutate în Asia ºi
Africa. Pielea rinocerului este
foarte groasã ºi îl protejeazã
ca un scut.
La rinocerii din India, pielea
sub formã de „plãci“ creeazã
impresia cã sunt îmbrãcaþi
într-o adevãratã armurã.
Rinocerul nu se teme de nici
un animal… în afarã de om!
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ANTILOPA-CAL
ntilopa-cal este una dintre cele mai frumoase
antilope, dar ºi una dintre cele mai agresive. Ea
are douã coarne lungi, puternice, inelate ºi
curbate spre spate. Numele de antilopã-cal îi vine de la
coama sa de pãr în „perie“ ºi de la talia apropiatã de a
unui cal. Exemplarele cele mai mari ajung la 300 kg. Ca
toate antilopele (existã circa 150 de specii), antilopa-cal
este un mamifer rumegãtor ale cãrui coarne nu cad
niciodatã. Atât masculul, cât ºi femela au coarne; acestea
le servesc înainte de toate pentru apãrare. Antilopa-cal
este un animal rapid care trãieºte în turme compuse din 8 pânã la 40 de indivizi, conduse de un mascul.
Turma este nomadã; ea se deplaseazã în permanenþã pentru a gãsi plantele cu care antilopa-cal se
hrãneºte. Prãdãtorul cel mai important al ei este leul; mulþi susþin chiar cã leul este singurul animal
capabil s-o omoare… asumându-ºi riscuri: antilopa-cal este un animal curajos care îºi apãrã cu
înverºunare viaþa, chiar ºi în faþa unui leu.
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ªACALUL
xistã mai multe specii de ºacali. ªacalul comun, care este reprezentat în fotografie, este
rãspândit în nordul Africii, în sud-estul Europei ºi în sudul Asiei; ruda sa, coiotul, trãieºte în
ºesurile ºi deºerturile Americii de Nord. Acest „câine sãlbatic“ este neobosit: el poate parcurge
distanþe mari, alergând ore întregi. Vâneazã solitar sau în grup scoþând tot timpul urlete. Se hrãneºte
cu rozãtoare, ouã, insecte, mici antilope ºi, dacã este necesar, nu ezitã sã mãnânce ºi stârvuri. Este
la fel de ºiret ca o vulpe. Atunci când observã o pradã tânãrã, cautã sã o izoleze de mama ei pentru
a o ataca mai uºor. Mirosul sãu este foarte dezvoltat; atunci când simte apropierea unui prãdãtor,
el scoate un strigãt de avertisment de care profitã toate animalele din împrejurimi. Primãvara,
femela naºte între 2 ºi 12 pui la adãpostul unei vizuini.
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ANTILOPA DE APÃ
ntilopa de apã (a lui Litschi)
este o antilopã de talie
mare care poate depãºi
lungimea de 1,5 m ºi poate cântãri
pânã la 120 kg. Este o specie destul
de rarã, dar poate fi întâlnitã în
majoritatea regiunilor Africii. Trãieºte în turme mari, de obicei pe
lângã o sursã de apã (râu, mlaºtinã)
pe care nu ezitã sã o traverseze fie
în mers, fie înot. Doar masculul are
o pereche de coarne inelate ºi cu o
formã caracteristicã. El le foloseºte
pentru a se apãra de prãdãtori. În
perioada de împerechere, coarnele îi
servesc ºi la luptele care stabilesc
ierarhia între masculi. Aceste lupte
sunt mai ales rituale ºi puþin violente. Masculul cel mai puternic
alege femelele care vor alcãtui
haremul sãu. Fiecare femelã dã
naºtere unui singur pui, dupã o
perioadã de 7 pânã la 8 luni de
gestaþie. Puiul este înþãrcat la
aproape 4 luni; el atinge maturitatea
sexualã cãtre 2 ani dacã este femelã
ºi cãtre 3 ani dacã este mascul.
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IMPALA

mpala este una dintre cele mai rapide ºi mai elegante antilope. Se recunoaºte dupã banda
neagrã care coboarã de-a lungul coapsei sale, aºa cum poþi vedea în fotografia de mai jos.
Numai masculul are coarne. Impala poate galopa cu 60 km/h. În fuga sa, ea poate face salturi
de 3 m înãlþime ºi 10 m lungime. În caz de pericol,
aceste salturi dezordonate pot zãpãci prãdãtorii
(lei, leoparzi ºi gheparzi) ºi din când în când îi
permit sã scape. În cea mai mare parte a anului
masculii formeazã mici cete, separate de femele. Ei
se reîntâlnesc cu femelele pentru a se împerechea
la începutul sezonului umed, când iarba este din
abundenþã. În acea perioadã grupurile sunt
formate dintr-un mascul însoþit de 5 pânã la 50 de
femele. Micuþii apãruþi din aceste împreunãri
rãmân cu mama lor timp de un an. Sunt deseori
întâlnite în zonele pãduroase ale savanei,
întotdeauna aproape de o sursã de apã.
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BABUINUL
abuinul trãieºte într-o ceatã ierarhizatã ce include 30 pânã la 100 de
indivizi. Este un animal inteligent ºi dotat cu o mare capacitate de
învãþare. Dacã un babuin vede un cort, nu ezitã sã intre înãuntru
pentru a ºterpeli ceea ce gãseºte, înainte de a rãvãºi totul! Îi plac în mod
deosebit locurile pietroase din savanã. Se hrãneºte cu ierburi, fructe, insecte ºi
mici reptile; poate chiar sã vâneze mici antilope! Este adaptat la viaþa pe sol:
merge sprijinindu-se pe tãlpi ºi pe palme (se spune cã este „plantigrad“).
Masculul este de douã ori mai mare decât femela; el poate depãºi înãlþimea de
1 m ºi poate cântãri 40 kg. Gestaþia dureazã 6 luni; apoi femela aduce pe lume
un singur pui care rãmâne agãþat de abdomenul ei aproape tot timpul.
Babuinul are o forþã uimitoare ºi poate fi foarte agresiv; astfel el poate sã punã
pe fugã pe cel mai mare duºman al lui, pantera.
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ANTILOPA GNU
hiar dacã antilopa gnu nu este atât de graþioasã ca impala, face parte ºi ea din familia
antilopelor. Are un aspect general mai degrabã comic: ca ºi cum pe un corp de gazelã ar fi
aºezat un cap uriaº de bivol, având coarne puternice ºi late, încovoiate în sus. Antilopa gnu
trãieºte în turme care pot numãra mai multe mii de indivizi. Se gãsesc încã populaþii numeroase în
estul Africii, mai ales în Kenya ºi în Tanzania. Turmele migreazã în funcþie de anotimp, pentru a gãsi
pãºunile cele mai bune; aceasta se numeºte transhumanþã. Deplasãrile lor sunt foarte lungi ºi nici un
obstacol nu le opreºte înaintarea, nici chiar marile fluvii în care miºunã crocodilii. Ca toate antilopele
din savanã, gnu este un animal temãtor ºi paºnic. Dar, pentru a-ºi apãra puiul, nu ezitã sã înfrunte
un ghepard ºi se bate atunci crâncen, cu
lovituri puternice de copite sau de coarne. Cei
mai de seamã prãdãtori ai sãi sunt leii, hienele
ºi câinii sãlbatici.
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CÂINELE-HIENÃ
cest animal lung de aproape
1 m este denumit ºi „câinele
sãlbatic“. El seamãnã în
acelaºi timp cu un câine ºi cu o
vulpe; ca ºi aceºtia, face parte din
familia canidelor. Trãieºte în grup
de 7-10 adulþi, condus de un cuplu
dominant. Tehnica lui de vânãtoare
este foarte eficientã: vânãtoarea se
efectueazã în haitã ºi fiecare individ aleargã pe rând dupã pradã (antilope de talie micã sau mijlocie),
pânã când aceasta este epuizatã. În cele din urmã prada este încercuitã ºi ucisã. Dupã o gestaþie puþin
mai lungã de 2 luni, femela dominantã aduce pe lume între 6 ºi 10 pui într-o vizuinã. Micuþii au la
naºtere culoarea cafenie, apoi capãtã treptat pete galbene, negre ºi albe, ca ºi pãrinþii lor (de altfel,
desenul acestor pete permite identificarea fiecãrui individ). Câinele-hienã este o specie ameninþatã cu
dispariþia: el este foarte sensibil la bolile câinilor domestici ºi este vânat de populaþiile locale, care
încearcã ºã-ºi protejeze turmele de oi!
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PORCUL-SPINOS
orcul-spinos posedã spini enormi; cei mai mari sunt situaþi pe spate ºi au o lungime de 25 cm
ºi un diametru de 0,5 cm. În ciuda aspectului sãu „spinos“, acest rozãtor este total inofensiv.
Iese noaptea pentru a gãsi plantele ºi fructele de care are nevoie. Trãieºte în America de Nord,
în sudul Europei, în Asia ºi în Africa. Atunci cînd se simte ameninþat, el se întoarce ºi merge cu spatele.
Spinii sãi se desprind uºor: astfel, dacã ei ating adversarul, pot rãmâne înfipþi în pielea acestuia,
provocându-i dureri foarte vii. Singurul mijloc pe care prãdãtorii sãi (precum râsul) îl pot folosi pentru
a-l mânca, este sã-l întoarcã pe spate ºi sã-l apuce de abdomenul lipsit de spini. Porcul-spinos se
deplaseazã greu pe sol, dar este un excelent înotãtor. El are gheare puternice cu ajutorul cãrora îºi sapã
vizuina în care doarme ziua. Dupã o gestaþie care dureazã între 2 ºi 4 luni, femela aduce pe lume între
2 ºi 4 pui care pot trãi în jur de 20 de ani.
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Sub soarele deºertului
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DROMADERUL
romaderii sunt rumegãtoare care
trãiesc în Africa de Nord ºi Orientul
Mijlociu; existã, de asemenea, câteva
mii în Australia (dromaderul a fost adus aici de
cãtre om la sfârºitul secolului al 19-lea). Dromaderul se aseamãnã mult cu ruda lui din Asia Centralã, cãmila. Dar îi poþi deosebi uºor: dromaderul
are o singurã cocoaºã, pe când cãmila are douã.
Aceste cocoaºe sunt de fapt rezerve de grãsime care
le permit sã rãmânã câteva zile fãrã sã mãnânce sau
sã bea. Dromaderul s-a acomodat foarte bine vieþii
în deºert: picioarele lui sunt adaptate pentru a nu se
scufunda în nisip ºi pentru a-i suporta cãldura ºi se
hrãneºte fãrã dificultate cu plantele spinoase care
cresc aici. Poate, de asemenea, sã-ºi închidã nãrile
largi pentru a evita intrarea prafului în timpul furtunilor de
nisip. Dromaderul nu existã decât în stare domesticã; este
utilizat ca animal de cãlãrie (pentru a duce oameni) sau ca
animal de povarã (pentru a transporta încãrcãturi care uneori
ajung la 450 kg).
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CROTALUL
rotalul este ruda americanã a viperei; el poate
ajunge pânã la o lungime de 1,5 m. Ca toate
reptilele, crotalul „nãpârleºte“, adicã îºi
schimbã cu regularitate pielea care se compune din
mii de solzi. „Clopoþelul“ pe care-l are la extremitatea
cozii este format din inele de piele groasã. La naºtere,
micul crotal nu are decât 2 inele încastrate; celelalte
se adaugã unul câte unul la fiecare nãpârlire a
ºarpelui ºi formeazã repede un fel de zurgãlãu. Atunci
când este neliniºtit, crotalul îºi ridicã ºi îºi agitã coada,
ceea ce face ca inelele sã vibreze. Acest zãngãnit
produs de coada sa – care i-a adus numele de „ºarpecu-clopoþei“ – se aude de departe ºi previne intrusul
cã ar face mai bine sã se întoarcã din drum… dacã nu
vrea sã se trezeascã în calea dinþilor lui veninoºi! Când
se aude acest zgomot, crotalul poate fi la 20 sau chiar
la 30 m! Crotalul este mai ales nocturn: ziua stã la
umbrã, iar la lãsarea nopþii iese sã vâneze. El nu aude,
dar îºi poate repera prãzile (rozãtoare, pãsãri, broaºte) dupã cãldura pe care acestea o degajã. Veninul sãu
este foarte periculos ºi omoarã rapid prada (poate fi, de altfel, mortal ºi pentru om!).
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FENECUL

ceastã micã vulpe cu urechi mari are o înfãþiºare foarte simpaticã; poate fi, de altfel, chiar
domesticitã. Dar nu uita cã în naturã fenecul este un animal sãlbatic, un veritabil carnivor,
foarte agil, care poate fi destul de agresiv. Vâneazã noaptea; se hrãneºte cu mici rozãtoare, cu
pãsãri, ºopârle ºi insecte (mai ales lãcuste) ºi ocazional îºi completeazã meniul cu câteva fructe. Îºi
petrece ziua într-o vizuinã, sãpatã de obicei în nisip, la adãpost de cãldura toridã a deºertului. Aceastã
vizuinã are mai multe galerii ºi o camerã tapisatã cu plante, blanã ºi pene, care îi servesc drept aºternut.
Aici el trãieºte în cuplu sau în familie. Femela naºte o datã pe an; dupã circa 50 de zile de gestaþie ea
aduce pe lume 2 pânã la 5 puiºori de vulpe.
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MANGUSTA
angusta are o lungime de 1 m (cu tot cu
coadã). Ea este foarte agilã ºi un adversar
redutabil. Este tenace ºi nu dã drumul prãzii
niciodatã. Mangusta este, în acelaºi timp, cel mai
celebru adversar al redutabilei cobre. Ea nu se teme
deloc sã o înfrunte ºi, de obicei, iese învingãtoare din
înfruntare. Ea evitã dinþii ºarpelui, ferindu-se foarte
rapid de atacurile sale, pânã când reuºeºte sã
þâºneascã ºi sã îl apuce de ceafã. Ea este protejatã de

M

pielea ºi blana ei groasã ºi de buna rezistenþã la venin. Mangusta egipteanã era
sacrã pentru egiptenii din vremea faraonilor; în piramide au fost gãsite chiar
manguste mumificate. Mangustei îi plãcea atât de mult sã mãnânce ouã de crocodil, încât a împiedicat aceste animale
periculoase sã invadeze malurile Nilului.
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ANTILOPA-ORYX

ceastã superbã antilopã cu pete negre pe cap ºi pe picioare este foarte rezistentã la obosealã.
Ea poate sã meargã timp de 18 ore fãrã sã se opreascã ºi poate sã parcurgã mai mult de o sutã
de kilometri în cãutarea hranei. Antilopa-oryx mãnâncã iarbã, fructe ºi rãdãcini, din care îºi
procurã, de altfel, ºi o bunã parte din cantitatea de apã care-i este necesarã. Inamicul sãu cel mai
important este pantera. Dar, atenþie, atacarea unei antilope-oryx este o acþiune periculoasã! Într-adevãr,
ea este pe deplin capabilã sã-ºi învingã inamicii, folosindu-se de coarnele sale lungi ºi subþiri ca sãbiile
(coarne care pot depãºi lungimea de 1 m). Trãieºte în turme de 10 pânã la 20 de indivizi, în care femelele
ºi masculii se aflã în numãr egal. Turma este foarte importantã. Dacã un mascul este separat de turmã,
el se reîntoarce la locul unde aceasta se gãsea ultima datã ºi aºteaptã în singurãtate revenirea ei.
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SCORPIONUL
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corpionul posedã pânã la 12 ochi, ºi cu toate acestea are o vedere foarte
slabã! Din fericire, nu are prea mult nevoie de ea, fiind un animal nocturn;
vâneazã noaptea ºi este capabil sã-ºi repereze prada (pãianjeni, insecte) cu
ajutorul unor periºori foarte sensibili la vibraþii. Atunci când prinde o pradã cu
cleºtii, el o imobilizeazã injectându-i venin cu ajutorul ghimpelui care se aflã la
capãtul cozii. Înþepãtura scorpionului este comparabilã cu cea a albinei.
Deci, contrar a ceea ce se crede adesea, ea nu este în general
periculoasã pentru om. Dar, atenþie, înþepãtura anumitor
scorpioni, cum sunt cei care trãiesc în Sahara, poate fi
mortalã! În timpul împerecherii, masculul ºi femela se
þin cu cleºtii, iar masculul întoarce femela, fãcând-o
sã treacã peste sperma pe care a depus-o pe sol.
De când se nasc, puii-scorpion se pun la adãpost pe
spatele mamei lor timp de aproape 10 zile. Talia
adulþilor atinge, în funcþie de specie, de la 2-3 cm
la 18 cm lungime.
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MOLOHUL
ceastã micã reptilã (ºopârlã de circa 15 cm) are înfãþiºarea unui adevãrat monstru abia
ieºit dintr-o legendã veche, menitã a nu-i lãsa pe copii sã adoarmã! ªi-a câºtigat pe drept
numele de moloh zbârlit. Cu toate acestea, în ciuda aparenþelor, este blând ºi inofensiv.
Poþi sã-l pui chiar în palmã. Corpul sãu lat ºi turtit este în totalitate acoperit de þepi. De o parte
ºi de alta a capului se gãsesc doi þepi mult mai puternici decât ceilalþi ºi ridicaþi asemenea unor
coarne. Prãdãtorii sãi trebuie sã aibã
cerul gurii foarte tare ca sã mãnânce
atâþia þepi! Este foarte bine adaptat
vieþii în deºert: dimineaþa, roua condenseazã pe þepii sãi ºi i se scurge în
gurã. El poate trãi astfel sãptãmâni
întregi fãrã sã gãseascã o sursã de apã.
Pentru a se proteja de cãldurã, el se
mai poate îngropa în nisip. Se hrãneºte
mai ales cu furnici ºi, ca ºi cameleonul,
îºi poate schimba culoarea pielii în
funcþie de dispoziþia în care se aflã.
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ANTILOPA-SÃRITOARE

ntilopa-sãritoare (antilopa springbok) este foarte comunã în sudul Africii; este o gazelã
care trãieºte în turme de 10 pânã la 200 de indivizi, uneori chiar mai mulþi. Este
deþinãtoarea recordului la sãritura în lungime: poate face salturi de 15 m! Ea poate trãi
fãrã sã bea vreodatã apã: hrana sa este variatã (fructe, flori, plante, bulbi) ºi îi asigurã toatã apa de
care are nevoie. Este, pe de altã parte, singura gazelã care poate mânca unele plante toxice. Atunci
când un prãdãtor se apropie, de cele mai multe ori antilopa-sãritoare este aceea care dã alarma,
fãcând salturi mari pe loc (aceste salturi pot atinge 3 m înãlþime), þinându-ºi picioarele þepene ºi
spatele arcuit. Ea nu se bazeazã în general pe coarnele sale mici pentru a se apãra ºi preferã sã fugã.
Poate, de altfel, sã disparã cu o iuþealã incredibilã (65 km/h) pentru a scãpa de hiene ºi de lei.
O datã la doi ani, femela dã naºtere unui pui (rareori la 2), dupã o gestaþie care dureazã între 4 ºi
6 luni. Mamele înfiinþeazã o „creºã“ în mijlocul turmei ºi îºi cresc toþi puii împreunã.
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COBRA
obrele sunt cei mai mari ºerpi veninoºi; recordul îl deþine cobra regalã, cu o lungime de 6 m!
Atunci când este deranjatã (aºa cum s-a întâmplat cu ºarpele pe care-l vezi în partea de
jos a paginii), ea se ridicã ºi îºi lãþeºte pielea gâtului într-un mod foarte impozant. Veninul
cobrei este extrem de puternic, pânã într-atât încât o muºcãturã poate chiar omorî un elefant.
Unele cobre, precum cea arãtatã aici în stânga, scuipã veninul prin colþi. Jetul de venin poate fi
propulsat pânã la distanþa de 2 m ºi þinteºte întotdeauna ochii adversarului pentru a-l orbi. Cobrele se hrãnesc mai ales cu alþi ºerpi ºi cu ºopârle. Au puþini inamici, de fapt numai mangustele ºi pãsãrile-secretar
reuºesc sã le omoare. Cobra este ºarpele preferat de
îmblânzitorii de ºerpi din India, care o fac sã se ridice
încet ºi legãnat, în ritmul flautului. În realitate, ea nu
aude muzica (toþi ºerpii sunt surzi), însã urmãreºte
miºcãrile flautului îmblânzitorului.
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ªOBOLANUL-PALMIERILOR
obolanului-palmierilor nu i s-a
ales cel mai potrivit nume!
De fapt, el nu este un ºobolan,
ci o veveriþã: este, de altfel, denumit,
în alte locuri, „veveriþa-palmierilor“.
Este mai mic decât o veveriþã roºcatã
comunã ºi trãieºte în India. Ca la toate
veveriþele care trãiesc pe sol, coada nu
este foarte stufoasã, iar labele din
faþã sunt puternice. Ele îi permit sã
scurme în pãmânt. Aceastã veveriþã
trãieºte într-o vizuinã pe care ºi-o sapã
singurã. Spre deosebire de veveriþele
arboricole, speciile terestre hiberneazã
ºi deci îºi petrec iarna dormind în vizuina lor. În funcþie de specie, gestaþia
dureazã între 24 ºi 44 de zile, iar
numãrul puilor variazã între 3 ºi 8 la
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fiecare naºtere. ªobolanul-palmierilor
este vegetarian (îl vedem, de altfel, alãturi, ocupat cu ronþãitul unei seminþe
mari), dar nu se dã în lãturi din când în
când sã mãnânce insecte, ouã sau chiar
pãsãri mici. Uneori, el poate provoca
pagube mari culturilor de cereale.
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În pãdurea tropicalã
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ªARPELE BOA
arpele boa este un ºarpe mare, care poate atinge o lungime de aproape 4,5 m. Limba sa este
bifurcatã (extremitatea ei este despicatã în douã) ºi el o foloseºte ca pe un nas, pentru a „gusta“
mirosurile din jurul sãu. Este solitar ºi nocturn. Ziua se adãposteºte la baza stâncilor sau în arbori,
ca ºarpele boa din Madagascar, pe care-l vezi aici. ªarpele boa este ovovivipar. Aceasta înseamnã cã
femela pãstreazã ouãle în cãile ei genitale pânã la ecloziunea acestora (ieºirea puilor din ouã). Din
pântecele mamei ies, deci, mici ºerpiºori perfect formaþi. În general ei sunt în numãr de 20 pânã la 50 ºi
au deja lungimea de 50 cm. Boa nu este un vânãtor foarte bun, dar, din fericire, poate sta mai multe
sãptãmâni fãrã sã mãnânce. Se hrãneºte cu ºopârle mari (ca iguana), cu pãsãri, cu mamifere (ºobolani,
manguste, veveriþe, oceloþi). El nu este veninos; îºi ucide aºadar prada prin sufocare, încolãcindu-se în
jurul ei. În mod normal nu atacã omul, decât dacã este înfometat sau dacã nu poate sã fugã.
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CAMELEONUL
ameleonul este o reptilã cu o lungime care variazã, în
funcþie de specie, de la 7 la 60 cm. Este socotit un maestru
în arta camuflajului: îºi poate schimba culoarea dupã mediul
înconjurãtor (pentru a trece neobservat în ochii prãzii ºi ai
prãdãtorilor) ºi dupã dispoziþia pe care o are (pentru a arãta, de
exemplu, cã este supãrat). În general femela-cameleon depune ouã ºi
puii ies din ele dupã 6 pânã la 9 luni. Ochii cameleonului sunt speciali:
sunt complet independenþi unul faþã de celãlalt, ceea ce îi conferã acestuia un
câmp de vizibilitate foarte larg. Imagineazã-þi cã este capabil sã fixeze cu un ochi
prada care este în faþa lui ºi cu celãlalt ochi sã supravegheze eventuala prezenþã a unui
inamic în împrejurimi… ºi toate astea fãrã sã-ºi întoarcã mãcar capul! Prãzile sale preferate sunt insectele.
O datã ce o insectã intrã în raza sa de acþiune, el o þinteºte cu amândoi ochii pentru a aprecia mai bine
distanþa. Apoi, îºi întinde limba lungã ºi lipicioasã (care, desfãºuratã, este mai lungã decât tot restul
corpului) cu o rapiditate ºi o precizie extraordinare, prinde insecta ºi o înghite nemestecatã.

C

59

impanzeul trãieºte în grup familial ºi are relaþii sociale foarte
evoluate. Pentru a saluta, el atinge vârful degetelor, oferã un
sãrut din vârful buzelor sau o labã pe spinare. Ocupã primul loc
în clasamentul inteligenþei animale: se foloseºte de unelte (de exemplu,
de o piatrã pentru a sparge nucile), azvârle cu pietre spre inamici sau
bea confecþionându-ºi un bol din frunze. Trãieºte mai ales în copaci, dar
poate merge ºi pe sol ºi chiar poate fugi, sprijinindu-se, ca ºi noi, pe
membrele inferioare. Seara, tot tribul se adunã într-un arbore mare ºi,
pentru a-ºi petrece noaptea, pregãteºte culcuºuri folosindu-se de
rãmuriº. Femelele pot avea pui de la vârsta de 5 sau 6 ani ºi sarcina
dureazã 9 luni, ca la om. Chiar dacã tânãrul cimpanzeu este mititel ºi
nostim, adorã sã se joace ºi face o mulþime de nãzdrãvãnii, aminteºte-þi
cã adulþii sunt animale foarte puternice ºi cã trebuie sã te pãzeºti de ei
(un mascul mare atinge 1,7 m ºi cântãreºte pânã la 70 kg!). În grãdinile
zoologice cimpanzeii sunt plasaþi adesea pe o micã insulã. ªtii de ce?
Pentru cã ei nu ºtiu sã înoate ºi deci nu pot scãpa!
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CIMPANZEUL

61

GIBONUL
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ceastã maimuþã
poate atinge o
înãlþime
de
aproape 1 m. Gibonul
are braþele foarte lungi,
ceea ce-i conferã o mare
agilitate în arbori; el
trece dintr-o ramurã în
alta legãnându-se, cu
multã uºurinþã. În schimb,
atunci când este pe sol
(ceea ce se întâmplã rar)
el merge adesea cu braþele ridicate, utilizându-le ca pe niºte balansiere pentru a-ºi pãstra
echilibrul. Se hrãneºte cu
vegetale (fructe, frunze,
flori), cu insecte, cu
pãsãri mici ºi cu ouãle
lor. La fel ca cimpanzeul,
gibonul nu are coadã. El
trãieºte în mici grupuri
familiale ºi îºi apãrã
teritoriul scoþând urlete
(cum face cel din fotografia din dreapta) sau
încãierându-se cu intruºii.
Este monogam (ceea ce
înseamnã cã nu are decât
o singurã femelã) ºi unicul pui care se naºte din
unirea cuplului rãmâne
în sânul familiei pânã la
5 sau 6 ani. Gibonul este
singura maimuþã care
nu-ºi construieºte un
culcuº pentru a dormi. Îºi
petrece noaptea pe o
ramurã, ghemuindu-se
alãturi de perechea sa.

A

63

GORILA
orila este cea mai mare dintre maimuþe. Ea cântãreºte pânã la
300 kg ºi înãlþimea sa poate atinge 2,30 m. Când este
deranjatã, se ridicã în picioare ºi urlã, lovindu-ºi pieptul cu
pumnii pentru a-ºi impresiona adversarul. Dar, în ciuda forþei sale
fizice extraordinare ºi a imaginii de bestie feroce pe care o are în
general, ea este mai degrabã timidã. Astãzi se ºtie, de altfel, cã atunci
când întâlneºte un om ea se retrage, dacã nu este ameninþatã. Spre
deosebire de alte maimuþe, gorila urcã rar în copaci. Merge mai mult
pe pãmânt, sprijinindu-se pe cele patru labe. Trãieºte în grupuri
constituite dintr-un mascul mare, 3 sau 4 femele ºi puii lor. Ea îºi
petrece cea mai mare parte a timpului cãutând frunze, flori, rãdãcini
ºi mlãdiþe de bambus cu care se hrãneºte ºi lenevind la soare. În
fiecare searã, pentru a se culca, ea îºi construieºte un cuib din crengi,
de cele mai multe ori direct pe sol. Principalul sãu inamic este omul.
Ea a fost mult timp vânatã de colecþionarii de trofee. În prezent,
gorilele sunt protejate, dar braconierii fac încã numeroase victime.
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IGUANA
guana este o ºopârlã gigant, cu o lungime care poate atinge 1,5 m. Are o creastã de þepi care
se întinde de la cap pânã aproape de capãtul cozii; ea îi dã înfãþiºarea unui „dragon“. Fiind
vegetarianã, ea are numeroºi dinþi mici care o ajutã sã consume plante precum cactusul. Când
ºi când ea mãnâncã ºi viermi ºi insecte. În ciuda taliei mari, ea poate fi arboricolã (asta înseamnã
cã trãieºte uneori în arbori). Adesea trãieºte în apropierea unei surse de apã ºi, la cel mai mic
pericol, se aruncã în ea. Coboarã cu regularitate pe sol, pentru a le face pe celelalte iguane sã-i
respecte teritoriul. Femelele sunt adesea mai
agresive decât masculii, mai ales când este vorba de
a-ºi disputa locurile pe care îºi vor instala cuiburile
pe sol. Cu toate acestea, iguana este un animal mai
degrabã blând ºi inofensiv, pe care îl poþi domestici
cu uºurinþã.
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KINKAJUUL
cest animal mic este denumit deseori „micul
urs“. În realitate, nu este un urs, ci o rudã a
ºobolanului. Se deosebeºte de un urs prin
talia lui micã, asemãnãtoare cu cea a unei pisici, ºi
prin lungimea cozii. Aceastã coadã este prehensilã:
asta înseamnã cã el o poate folosi pentru a se agãþa
de ramuri. De altfel, kinkajuul îºi petrece majoritatea
timpului în arbori ºi nu coboarã decât foarte rar. Are
o limbã lungã (atinge 13 cm) care îi permite sã lingã
nectarul florilor ce au corola adâncã. El joacã un rol
important în înmulþirea plantelor, deoarece, atunci
când se hrãneºte cu nectarul florilor, pe perii de pe
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cap se lipeºte polen. Transportându-l de la o floare la
alta (aceasta se numeºte polenizare), el înlesneºte
fecundarea acestor flori. Mãnâncã ºi fructe, insecte,
ouã de pãsãri ºi broaºte. Este de asemenea foarte
avid de miere, fiind, din aceastã cauzã, unul dintre
principalii inamici ai albinelor sãlbatice. Duºmanii
kinkajuului sunt pisica marguai, jaguarul ºi vulpea.
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KOALA
oala seamãnã cu o jucãrie mare din pluº gri, foarte drãguþã. Este un animal paºnic ºi calm, care
doarme în medie 18 ore pe zi. În limba bãºtinaºilor din Australia, „koala“ înseamnã „animalul
care nu bea“. Koala este un excelent cãþãrãtor ºi poate rãmâne în copaci mai mulþi ani, fãrã sã
coboare. Se hrãneºte numai cu frunze de eucalipt (mãnâncã uneori pânã la 1 kg pe zi), atât de multe
încât miroase ºi el a eucalipt. Dacã ai închide ochii ºi i-ai simþi mirosul, ai putea aproape
sã-l confunzi cu o pastilã pentru dureri de gât! Koala este un marsupial ca ºi cangurul. Puiul de koala
rãmâne în punga abdominalã a mamei timp de 6 luni. Dupã aceea, mama îl poartã în spate încã un an.
La începutul secolului al 20-lea, koala era vânat pentru blana lui gri-argintie. Acum este o specie
protejatã, dar încã ameninþatã cu dispariþia.
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MAKIUL
cest mic animal cu înfãþiºare simpaticã aparþine
lemurienilor, mamifere asemãnãtoare maimuþelor. Nu se întâlnesc decât în insula Madagascar.
Makiul trãieºte în cea mai mare parte a timpului în arbori
ºi se deplaseazã sãrind din creangã în creangã. Atunci
când merge pe sol, se miºcã în maniera felinelor: þinând
coada în sus ºi legãnându-se de la stânga la dreapta.
Existã mai multe specii de maki: cel mai cunoscut este
„kata“, cel reprezentat aici. Dupã cum vezi, are o coadã
foarte frumoasã ºi lungã, inelatã cu negru ºi alb ºi care îi
serveºte drept balansier în timpul salturilor. Trãieºte în grupuri familiale. Este erbivor, dar poate mânca
ºi insecte sau ºopârle. Chiar dacã este protejat, makiul este vânat în continuare de cãtre malgaºi, care
îl apreciazã pentru carnea lui, ºi este, din pãcate, pe cale de dispariþie.
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URANGUTANUL
rangutanul trãieºte în jungla
mlãºtinoasã a insulelor indoneziene Borneo ºi Sumatra. În
limba malaiezã „urangutan“ înseamnã
„omul copacilor“. Blana sa rãsfiratã,
bãtând în cafeniu-roºcat, îi dã urangutanului aspectul caracteristic. Este foarte
agil la deplasarea din ramurã în ramurã,
dar pe sol nu este prea graþios. De fapt,
mersul sãu e jalnic, pentru cã picioarele
lui arcuite sunt scurte ºi fãrã cãlcâie.
Este vegetarian ºi fructul sãu preferat
este durianul (un fruct mare, verde, care
miroase tare urât!). Ca sã doarmã, îºi
construieºte în copaci o platformã din
crengi ºi frunze, unde îºi petrece
noaptea. Femela dã naºtere unui singur
pui care rãmâne lângã ea pânã la 5 ani.
Tinerii adolescenþi trãiesc apoi în grupuri
mici pânã la maturitate, care este atinsã
între 7 ºi 10 ani. O datã adult, urangutanul este un animal mai degrabã solitar,
dar câteodatã se poate întâmpla sã stea
câteva zile împreunã cu alþi indivizi.
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LENEªUL
eneºul îºi meritã numele cu prisosinþã. Petrece cel puþin 18 ore pe zi ca sã doarmã ºi când
se trezeºte viaþa sa se deruleazã cu încetinitorul! Se deplaseazã foarte încet în arbori,
atârnând la capãtul braþelor sale lungi, care, în funcþie de specie, sunt terminate cu 2 sau 3
gheare lungi ºi încovoiate. El nu coboarã decât rar din copacul sãu. Leneºul este atât de bine
adaptat la viaþa în poziþie suspendatã, încât perii îi cresc în contrasens (dinspre abdomen cãtre
spate)! Blana leneºului are o ciudatã culoare verzuie, care îl camufleazã foarte eficient. Aceastã
culoare se datoreazã unor alge microscopice care se dezvoltã în blana sa! Leneºul este mai ales
fitofag (aceasta însemnând cã mãnâncã frunze), dar se hrãneºte ºi cu lãstari, fructe ºi flori.
Vederea ºi auzul lui nefiind prea bune, el îºi gãseºte hrana mai ales cu ajutorul mirosului ºi al
pipãitului. Leneºii se împerecheazã în arbori. Femela
dã naºtere unui singur pui,
dupã o gestaþie de aproape
6 luni.
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PAPAGALUL
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apagalii foarte coloraþi pe care îi vezi
în aceste fotografii
sunt papagali ara. Ara este
cel mai mare dintre papagali; dacã se þine cont ºi de
coadã, ajunge la aproape 1
m lungime. În acelaºi timp
este ºi cel mai rar întâlnit;
de altfel, acum sunt interzise capturarea ºi scoaterea
acestui papagal din mediul
sãu natural. El trãieºte în
arbori ºi este unul dintre
marii animatori ai pãdurii
tropicale! Face un zgomot
incredibil, scoþând tot felul
de strigãte. Este foarte
curios ºi inspecteazã tot ce
îl înconjoarã. Are ºi un
mare talent de imitator:
este capabil sã repete cuvinte sau sã reproducã sunetul telefonului.
Mãnâncã fructe, insecte ºi
grãunþe. Ciocul sãu este
foarte puternic: îl foloseºte,
de altfel, pentru a sparge
nucile, dar ºi ca sã se agaþe
de crengi. Atunci când un
mascul vede o femelã, îi
face curte arãtându-ºi toate
culorile penajului. Femela
ºtie atunci cã el vrea sã
formeze un cuplu cu ea… ºi
nu cu oricine, pentru cã ara
este foarte fidel ºi cuplul
este format pentru toatã
viaþa.
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PITONUL

itonul este o rudã apropiatã a ºarpelui boa. Ca ºi în cazul acestuia,
dinþii lui nu injecteazã venin.
Pitonul este activ mai ales în zori ºi pe
înserat; el îºi ucide prada încolãcindu-se în
jurul ei ºi strângându-ºi pe rând inelele
pentru a o sufoca. Prada sa cea mai obiºnuitã constã în mici rozãtoare ca ºobolanii
sau ºoarecii-sãritori, dar reuºeºte sã
omoare ºi câte un animal mai mare. Se
povesteºte chiar cã un piton ar putea
ucide ºi înghiþi un leopard! Un asemenea
prânz l-ar îndestula pentru mai multe
sãptãmâni. Cei mai mari pitoni ajung la o
lungime de peste 6 m. Atunci când este
ameninþat, pitonul se apãrã fie fugind, fie
bãtându-se, fie stând strâns încolãcit.
Pitonul este ovipar: deci femela depune
ouã. Micii ºerpiºori nãpârlesc de 4 pânã la
6 ori pe an pentru a-ºi schimba pielea;
adult, pitonul nu nãpârleºte mai des de 1-3
ori pe an. El îºi pierde pielea de la cap la
coadã într-o singurã bucatã, cam aºa cum
s-ar rula o ºosetã enormã. Aceastã schimbare a pielii poate dura 10 zile.
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FURNICARUL
urnicarii sunt animale ciudate, cel mai cunoscut fiind
„furnicarul mare“. Este o rudã a leneºului ºi, ca ºi
acesta, face parte din grupa mamiferelor edentate.
Este un veritabil aspirator de furnici ºi de termite. Se hrãneºte cu aceste insecte spãrgând furnicarele ºi termitierele
cu ajutorul labelor lui groase înarmate cu gheare ºi
introducându-ºi în ele limba vâscoasã, lungã de 40 cm! El poate
înghiþi pânã la 30.000 de furnici pe zi! Cel mai frapant la
acest animal este capul lung, de forma unui fus, care se
terminã cu o gurã foarte micã în care alunecã limba sa
lipicioasã. El este inofensiv, dar, dacã este atacat, se apãrã
energic cu ghearele. De altfel, reuºeºte câteodatã sã-ºi
sufoce adversarul (puma ºi jaguarul) introducându-ºi limba
în nãrile lui! Dupã 6 luni de gestaþie, femela aduce pe lume
un pui care va rãmâne 2 ani împreunã cu ea, înainte de a
pleca sã trãiascã solitar. În timpul acestor doi ani, ea îl
poartã adesea în spinare.
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TAPIRUL
e animal ciudat este tapirul! Are pântecele mare ca al unui porc ºi un cap pe care se înalþã o creastã
micã ºi care se terminã cu o micã trompã foarte mobilã. Aceastã trompã îi permite sã apuce ramurile sau plantele cu care se hrãneºte ºi, atunci când este în apã, se serveºte de ea ca de un tub pentru a respira. De altfel, este un excelent înotãtor ºi petrece mult timp în apã. Tapirul este un animal liniºtit
ºi temãtor care trãieºte în general în turme mici. Este mai cu seamã nocturn: ziua doarme ºi noaptea îºi
cautã hrana. Puii de tapir au tot corpul dungat cu maro ºi bej cu pete albe ºi seamãnã cu puii mari de
mistreþ. Când este urmãrit de un prãdãtor (pumã, tigru, panterã), tapirul încearcã sã scape ascunzânduse în vegetaþia deasã. Tapirul brazilian, pe
care îl poþi vedea în aceste poze, este
apreciat ºi de om pentru carnea sa.
Unele populaþii din America de Sud îl
utilizeazã, de asemenea, ca medicament;
ele cred, de exemplu, cã inima unui tapir
poate vindeca epilepsia.
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TUCANUL
ceasta este o pasãre
impozantã care trãieºte în America
Centralã ºi de Sud. Este foarte
coloratã ºi are un cioc enorm
caracteristic. Acest cioc conþine
spaþii pline cu aer ºi deci nu
este atât de greu pe cât pare.
Nu se ºtie exact la ce foloseºte
ciocul, dar unii specialiºti cred
cã este pur ºi simplu un instrument de intimidare între
masculi. Tucanul trãieºte în
grupuri de circa o duzinã de
indivizi. Este un animal foarte
zgomotos ºi participã din plin
la cacofonia care domneºte în
pãdurea tropicalã! Se hrãneºte
cu fructe cãrnoase, grãunþe,
insecte ºi pãianjeni. În timpul
perioadei nupþiale, masculul ºi
femela îºi trec din cioc în cioc
sau îºi aruncã unul altuia
bace. Cuplurile se formeazã
pentru mai mulþi ani. O datã pe
an femela depune între 2 ºi 4
ouã albe într-un adãpost
dintr-un copac. Ouãle sunt
clocite de ambii pãrinþi; ecloziunea se petrece dupã cincisprezece zile, iar puii pãrãsesc
cuibul la vârsta de 8 sãptãmâni. Oamenii pãdurii iubesc
mult tucanul. Acesta este
domesticit ca un papagal, iar
penele sale superbe sunt
foarte mult folosite la fabricarea podoabelor ºi a ornamentelor.
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TIGRUL
cest animal superb este cel mai mare dintre feline: poate cântãri aproape 300 kg ºi ajunge la
o lungime mai mare de 3 m. Aºadar, nu-i deloc de mirare cã este cel mai de temut prãdãtor al
junglei. El este, în general, mai lent decât prada sa, dar compenseazã acest lucru apropiindu-se
cu rãbdare ºi atacând fulgerãtor. Este singura felinã care vede în culori ºi, dupã cum poþi sã observi din
fotografii, cãreia nu-i este fricã de apã. Masculul trãieºte pe un teritoriu de vânãtoare întins pe care îl
apãrã cu strãºnicie.
Femela aduce pe lume
între 2 ºi 4 pui, dupã 4
luni de gestaþie; aceºtia
rãmân mai mulþi ani
împreunã pe lângã
mama lor pentru a
învãþa sã vâneze. Tigrul
nu are duºmani… cu
excepþia omului, care la
începutul secolului al
20-lea aproape cã l-a
exterminat, pentru simpla
plãcere de a colecþiona
trofee! Astãzi, tigrul
este protejat de lege,
dar existã mai puþin de
5.000 de tigri în lume ºi
braconajul face încã
ravagii: blana unui tigru
se revinde pentru o
avere ºi diferite pãrþi ale
corpului sãu sunt utilizate în mod tradiþional
în medicina chinezã!
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BROASCA ÞESTOASÃ DE USCAT

roasca þestoasã este unul dintre cele mai
vechi animale de pe pãmânt: exista cu mult
înaintea dinozaurilor! Carapacea sa, alcãtuitã din plãci osoase, este foarte solidã ºi îi serveºte
drept adãpost. Când este ameninþatã, ea poate sã se
retragã în carapace aproape cu totul. Carapacea este,
în acelaºi timp, foarte grea ºi o împiedicã sã se deplaseze
repede. Broasca þestoasã pe care o vezi în aceste fotografii
este o broascã þestoasã gigant. Aceste broaºte þestoase se
întâlnesc numai în arhipelagul Seychelles, în insulele Aldabra ºi în
insulele Galapagos. Broaºtele þestoase de uscat se deosebesc uºor de rudele lor acvatice: carapacea le este
bombatã ºi membrele sunt groase, nepalmate ºi înarmate cu gheare. Broasca þestoasã nu are dinþi, ci un
cioc tãios. Cu acest cioc ea culege ºi rupe în bucãþi plantele ºi fructele cu care se hrãneºte. În perioada de
reproducere femela sapã o gaurã în care îºi depune ouãle ºi apoi pleacã. Adultã, broasca þestoasã poate
atinge o lungime de 1,2 m ºi o greutate mai mare de 220 kg! Este ºi campioana longevitãþii: poate trãi
mai mult de 150 de ani! ªi-ar putea cineva dori mai mult?
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MARGUAIUL

S

tiai cã mai existã încã pisici sãlbatice? Printre acestea, marguaiul este cel mai rãspândit în
America Centralã ºi de Sud. Are o superbã blanã cu pete, pentru care a mai primit ºi numele
de „pisicã-tigru“, ºi ochi mari foarte bine adaptaþi vederii pe timpul nopþii. Este un foarte bun
cãþãrãtor; îi este caracteristicã, de altfel, viaþa arboricolã (trãieºte ºi doarme în arbori). Dacã observi
o pisicã domesticã în timp ce coboarã dintr-un copac, vei vedea cã o face cu precauþie ºi þinând
capul în sus. Marguaiul este capabil sã coboare din arbori în fugã, cu capul înainte, aºa cum fac
veveriþele! Prada sa este alcãtuitã din
maimuþe, din oposumi ºi, bineînþeles,
din pãsãri. Dupã 3 luni de gestaþie,
femela aduce pe lume 1 sau 2 pui,
care sunt înþãrcaþi la aproape 2 luni.
În cazul în care habitatul lui natural
(pãdurea tropicalã) este distrus de om,
marguaiul nu se mai poate adapta la
alte medii. Pe de altã parte, nu s-a
reuºit reproducerea sa în captivitate;
de aceea este consideratã ca o specie
pe cale de dispariþie.
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MIGALA

igala este impresionantã: corpul sãu poate atinge 10 cm ºi are 4 perechi de picioare
pãroase! Ca majoritatea pãianjenilor, migala
produce mãtase. Ea tapiseazã ascunzãtoarea
pe care ºi-o sapã în pãmânt. Aceastã gaurã posedã un
„capac“ cu þâþânã. Când migala este deranjatã, ea se
agaþã de acest capac din interiorul ascunzãtorii pentru a
împiedica inamicul sã intre.
Mãnâncã foarte mult: se poate
îndopa pânã i se rupe pielea abdomenului. Îºi aºteaptã prada (mamifere ºi reptile
mici, pãsãrele ºi insecte) retrasã în ascunzãtoarea sa; cum simte cã trece vreuna, þâºneºte din
ascunzãtoare, se aruncã asupra ei ºi îi
aplicã o muºcãturã cu cele 2 cãngi.
Aceste cãngi (sau chelicere) injecteazã un
venin care are un efect paralizant asupra micilor
animale. În perioada de împerechere, masculul bate în mod
repetat în capacul ascunzãtorii femelei; aceasta iese, apoi
cei doi parteneri se apropie ºi se împerecheazã. Femela
face circa 200 de ouã, pe care le protejeazã într-un
cocon de mãtase.

M

82

LILIACUL
iliacul este singurul mamifer capabil
sã zboare. Aripile sale sunt formate
dintr-o piele subþire, întinsã între
degetele lungi ºi corp. În timpul zilei,
majoritatea liliecilor se adunã, cu sutele sau
cu miile, în peºteri sau în arbori, ca sã
doarmã cu capul în jos; noaptea ies pentru
a-ºi cãuta hrana. Liliacul mãnâncã în general
insecte, dar unii se hrãnesc ºi cu fructe sau
cu nectarul florilor. Existã chiar lilieci care se
hrãnesc cu sângele altor animale: aceºtia
sunt liliecii-vampir! Pentru a se orienta în
întuneric, liliacul utilizeazã un sistem de
radar, emiþând mici strigãte extrem de
ascuþite (pe care noi nici nu le putem auzi).
Dacã sunetul este reflectat de un obstacol
sau de o pradã, el dã naºtere unui ecou ce
este captat de urechile mari ºi foarte
sensibile ale liliacului. El poate atunci sã
evite obstacolele sau sã localizeze prada ºi
s-o urmãreascã.

L

Femela liliac aduce pe lume un singur
pui o datã; ea îl poartã pe spatele ei
pânã când acesta poate zbura singur.
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PANGOLINUL
a ºi furnicarul sau leneºul, pangolinul face parte dintre mamiferele edentate. El este
acoperit de solzi ºi aproape cã-þi vine sã-l crezi un furnicar care ºi-a îmbrãcat tot corpul
într-o cãmaºã de zale. Când se caþãrã într-un arbore, ai putea sã-l confunzi cu un con
de brad! Solzii sãi cornoºi sunt alcãtuiþi din acelaºi material ca ºi pãrul; ei sunt dispuºi la fel cum
sunt aºezate þiglele pe acoperiº. Ca ºi furnicarul, pangolinul se hrãneºte cu furnici ºi cu termite.
Aceastã strãdanie îi este înlesnitã de botul sãu ascuþit ºi de limba lipicioasã. Pangolinul trãieºte
în cuplu ºi este activ mai ales noaptea. Îºi petrece ziua dormind ghemuit în vizuina lui, a cãrei
intrare o astupã cu pãmânt, pentru a nu fi deranjat. Când este atacat, se apãrã fãcându-se
ghem; aceasta îi permite sã-ºi protejeze capul, dar ºi abdomenul care este lipsit de solzi.
Pangolinul este pe cale de dispariþie. Din pãcate, pentru a evita acest lucru, el nu poate conta
pe urmaºi, deoarece femela nu aduce pe lume decât un singur pui o datã. Solzii puiului de
pangolin sunt moi ºi nu se întãresc decât în a doua zi de viaþã. Pentru a se deplasa, el se prinde
de obicei de spatele mamei sale, la fel cum fac ºi puii de maimuþã.
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CÃLUGÃRIÞA
riveºte bine aceastã insectã lungã de 6 cm, dreaptã, cu douã picioare aduse în faþa capului: nu
îþi aminteºte de o cãlugãriþã în plinã rugãciune? Cãlugãriþa poate rãmâne în aceastã poziþie ore
întregi, total imobilã, pândindu-ºi prada (muºte, lãcuste, fluturi), pe care o prinde desfãºurându-ºi picioarele apucãtoare cu o vitezã fulgerãtoare. Unele specii tropicale au culori foarte frumoase ºi se aseamãnã florilor printre care se ascund, gata sã se arunce asupra prãzii. Masculul este
întotdeauna mai mic decât femela ºi apetitul feroce al acesteia este atât de mare, încât dupã
împerechere sau chiar în timpul ei, masculul sfârºeºte deseori prin a fi devorat. Dupã ce a fost
fecundatã, femela depune un sac (ootecã) ce conþine sute de ouã. Ea le acoperã cu o spumã albicioasã
care, întãrindu-se la contactul cu aerul, protejeazã ouãle de prãdãtori (ºopârle) ºi de frig.
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ªOPÂRLA GECKO
um cade noaptea, gecko îºi înalþã capul sãu de mic dragon ºi porneºte la vânãtoare pentru a
prinde insectele cu care se hrãneºte. El se poate deplasa foarte repede, în orice poziþie, chiar cu
capul în jos, ºi aderã la toate suprafeþele, chiar ºi la cele mai alunecoase, cum este sticla! Poate
sã facã acest lucru datoritã degetelor sale lãþite la extremitãþi ºi absolut caracteristice: lãbuþa lor este
presãratã cu milioane de peri minusculi numiþi „de mãtase“ ºi care joacã rolul unor ventuze. Cel mai
mic gecko are doar 1 cm, iar cei mai mari ajung pânã la 35 cm. Atunci când merge pe nisipul arzãtor,
gecko de deºert executã un fel de dans pentru a-ºi rãcori picioarele: le ridicã în aer pe rând, iar uneori
chiar se sprijinã pe abdomen pentru a le ridica pe toate în acelaºi timp. Gecko mai are o particularitate:
atunci când este în pericol, þipã ºi poate sã muºte! La fel ca multe alte reptile, femela depune ouã (în
general 2), din care, dupã 2-3 luni de incubaþie, ies puii.
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PANTERA NEAGRÃ
antera neagrã este unul dintre
cei mai misterioºi locuitori ai
junglei. Foarte rar poate fi
observatã în mediul sãu natural. Cu toate
acestea, toatã lumea cunoaºte acest
animal splendid, devenit într-adevãr celebru graþie unor personaje ca Bagheera
din „Cartea junglei“. Dar nu te lãsa înºelat: nu este vorba
de un personaj
drãguþ dintr-un
desen
animat;
este o felinã sãlbaticã în toatã
puterea cuvântului. Este un animal mai mult
nocturn: când se
lasã noaptea, îºi
pãrãseºte adãpostul pentru a pleca
la vânãtoare. Ea
nu are cu adevãrat inamici… cu
excepþia omului,
care o vâneazã
pentru minunata
ei blanã neagrã.
Chiar dacã pare a
fi uniformã, blana ei este
de fapt pãtatã (ca la toate
panterele). Dar petele
sunt foarte discrete ºi nu
se remarcã decât cu dificultate.
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În munþi
89

ACVILA REGALÃ

90

cvila regalã este o splendidã ºi maiestuoasã rãpitoare, având o anvergurã a aripilor care
poate trece de 2 m. Trãieºte în cuplu ºi cuibãreºte pe pereþii falezelor sau, mai rar, în vârful
unui copac. Cuibul sãu este fãcut din crengi ºi este aºternut cu iarbã; are câteodatã
aproape 2 m în diametru. Aici femela depune ºi cloceºte ouãle, care sunt în general între 1 ºi 4.
În timp ce mama pãzeºte puii, tatãl vâneazã pentru a le aduce hrana. Pentru a-ºi gãsi prada
(iepuri, marmote, ºopârle ºi uneori chiar ºi capre negre tinere, vulpi sau miei), el zboarã deasupra
teritoriului sãu care poate acoperi 300 km2. De îndatã ce-ºi repereazã prada graþie vederii sale
foarte pãtrunzãtoare, acvila plonjeazã asupra ei cu o vitezã vertiginoasã (mai mult de 150 km/h!),
o înhaþã în gheare ºi o duce în zbor. Mult timp, acvilele regale au fost învinuite cã rãpesc copii.
Evident, acest lucru nu este real, dar cu toate acestea s-a ajuns la prigonirea lor în Europa. Astãzi,
specia este protejatã.
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MUFLONUL
uflonul este o oaie sãlbaticã. Este mai mare ºi mai inteligent decât ruda sa domesticã. El
trãieºte în cete de circa 10 indivizi, care se deplaseazã cu agilitate în munþi, fãcând salturi
mari. Cei reprezentaþi în aceste fotografii trãiesc în Asia, dar existã mufloni ºi în Europa, în
Africa ºi în America de Nord. Masculul ºi femela au coarne rãsucite spre spate; cele ale masculului sunt
foarte lungi, pot fi chiar mai lungi de 1 m. Vederea pãtrunzãtoare îi permite muflonului sã-ºi descopere
prãdãtorii (lupul ºi puma) de departe. Vara, masculii (berbecii) se alãturã cetelor de femele ºi se bat
între ei cu puternice lovituri de coarne. Patru luni mai târziu, femelele fecundate se îndepãrteazã de
turmã pentru a da naºtere la 1 sau 2 pui. Puiul începe sã pascã singur cãtre vârsta de 2 sãptãmâni ºi
este înþãrcat la 6 luni. În cazul în care capul lui nu sfârºeºte prin a fi expus de un vânãtor ca trofeu
într-un salon, el poate trãi 10 ani.
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CAPRA IBEX
apra ibex este o
caprã de munte de
talie mare, care are
douã coarne lungi, inelate
ºi încovoiate spre spate (ele
ating lungimea de 1 m la
masculi). Ea se caþãrã ºi sare
din stâncã în stâncã cu o
agilitate ºi o energie incredibile: abia þi-ai dat seama
de prezenþa ei ºi a ºi
dispãrut! Trãieºte în cete de
circa 10 indivizi (femele ºi
masculi) ºi se hrãneºte cu
plante. Iarna, cetele coboarã
de pe vârfuri pentru a se
adãposti în pãduri. Capra
ibex se hrãneºte atunci mai
ales cu licheni ºi muºchi;
câteodatã poate sã dezgroape ºi câteva smocuri de
iarbã, scurmând zãpada. Tot
iarna, cetele de masculi ºi
de femele se întâlnesc ºi
începe sezonul de împerechere. Masculii se înfruntã
atunci cu lovituri de coarne
pentru a-ºi atrage favorurile femelelor. La sfârºitul
primãverii, femela naºte 1
sau 2 pui care urcã împreunã
cu ea spre piscurile munþilor
pentru a-ºi petrece acolo
vara.
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CAPRA MUNÞILOR STÂNCOªI
ceastã caprã bondoacã are blana deasã ºi picioarele scurte ºi trãieºte în vestul Canadei. Ea
escaladeazã stâncile cu multã agilitate. Pentru a o putea observa, trebuie sã te caþãri la cel
puþin 2.000 m altitudine! Masculul (þapul) ºi femela (capra) au amândoi coarne mici,
ascuþite ca niºte pumnale. Capra Munþilor Stâncoºi paºte în grup. Ceata este condusã de o femelã
însoþitã de iezii sãi, în afara perioadei împerecherilor, când conducerea cetei este preluatã de un
mascul! Þapul are craniul mai degrabã subþire ºi fragil; în timpul luptelor, el evitã sã atace cu capul
înainte, aºa cum o fac în general rudele sale, caprele ibex ºi muflonii. De altfel, el evitã în general
luptele ºi preferã sã rezolve problemele de dominare prin parade. Principalii inamici ai caprei
Munþilor Stâncoºi sunt puma, acvila regalã (care atacã iezii) ºi, mai rar, ursul ºi omul (care o
vâneazã ca trofeu).
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CAPRA-NEAGRÃ
apra-neagrã are o bandã închisã pe spinare ºi o alta la nivelul ochilor. Mai puþin agilã pe stânci
decât ruda sa, capra ibex, acest rumegãtor nu se descurcã totuºi deloc rãu. Se deplaseazã în cete
de 5 pânã la 30 de indivizi, în general la altitudini între 1.000 ºi 3.000 m. Este capabilã sã urce
o pantã cu o diferenþã de nivel de 1.000 m în 15 minute! Îºi petrece vara la limita zonelor înzãpezite.
Iarna, coboarã în pãduri pentru a se feri de vânt ºi a-ºi gãsi aici hrana, constituitã din ierburi, muguri,
muºchi ºi ace de conifere. Perioada de rut se întinde din noiembrie pânã în decembrie. Masculul, pentru
a-ºi marca teritoriul, rãspândeºte atunci un miros puternic, produs de glandele situate la baza
coarnelor. În mai, femela naºte un pui (foarte rar 2) dupã 6 luni de gestaþie. Unele specii de capre-negre
sunt ameninþate cu dispariþia. Într-adevãr, aceste animale
au fost vânate excesiv, pentru plãcerea vânãtorii ºi pentru
pielea lor moale ºi suplã din care se face celebra „piele de
caprã-neagrã“.
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LAMA
cest rumegãtor din Anzii Cordilieri este o rudã a
cãmilei. Existã, de fapt, 4 specii de lame: 2 specii
domestice ºi 2 specii sãlbatice. Cele 2 specii domestice
(lama propriu-zisã ºi lama alpaca) provin din una dintre cele
douã specii sãlbatice: guanaco. A doua specie sãlbaticã este
vigonia. Lama este mai ales folositã ca animal de povarã: ea
poate duce o greutate de 50 kg timp de 12 ore! În fotografii
este lama propriu-zisã (se recunoaºte dupã blana sa cu
pãr lung). Lama alpaca are un pãr scurt, fin ºi
mãtãsos ºi este crescutã mai ales pentru lâna sa
foarte apreciatã. Lamele trãiesc în general în harem.
Femela dã naºtere unui singur pui, numit „cria“, dupã
1 an de gestaþie. Când o lamã scuipã, aceasta nu este o lipsã
de respect, cum se crede uneori, ci o face pentru a-ºi goni
inamicii! Evitã aºadar sã o provoci: nu e prea agreabil sã
primeºti un duº de salivã de lamã. Puah!!
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PUMA
ceastã superbã felinã este cunoscutã ºi sub numele de „cuguar“ sau leu-de-munte. Poate
atinge lungimea de 2 m (cu tot cu coadã) ºi poate cântãri aproape 100 kg. Aria sa de
rãspândire acoperã tot continentul american, de la nord la sud. Trãieºte aproape în toate
habitatele: pãduri de conifere ºi de foioase, munþi, zone mlãºtinoase, pãduri tropicale, ºesuri,
deºerturi! Deþine recordul incontestabil la sãrituri: este
capabilã sã facã salturi de 7 m înãlþime fãrã elan! Ca ºi ruda sa,
râsul, ea toarce (spre deosebire de alte feline ca leul, tigrul sau
leopardul, care rag). Dupã 3 luni de gestaþie, femela se
refugiazã într-o peºterã pentru a aduce pe lume 1 pânã la 6 pui
de care se ocupã singurã: ea îl împiedicã pânã ºi pe mascul sã
se apropie de pui de teamã sã nu-i devoreze! Puma este foarte
agilã ºi rapidã (poate fugi cu 80 km/h). Vâneazã animale mari,
mai ales cerbi, dar ºi mufloni, porci spinoºi sau iepuri. Atacã
uneori ºi animalele domestice, ceea ce face sã fie temutã ºi
vânatã de cãtre om.
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IACUL

acul este un rumegãtor ce poate atinge înãlþimea de 2 m. Trãieºte în munþii înalþi din Tibet ºi în
nord-estul Chinei. Poate fi întâlnit pânã la 6.000 m altitudine, acolo unde nu mai creºte nici un
arbore! Aºa cum poþi vedea în fotografie, corpul sãu este masiv ºi în întregime acoperit cu o lânã
lungã ºi mãtãsoasã, albã sau neagrã. Iacul este domesticit de cãtre om de multã vreme. Tibetanii îl
folosesc ca animal de povarã ºi de cãlãrie, dar ºi pentru lâna, pielea, carnea ºi laptele sãu (din care se
face ºi brânzã) ºi chiar pentru excrementele sale (care se utilizeazã drept combustibil sau ca
îngrãºãmânt)! Încã se mai gãsesc câþiva iaci în stare sãlbaticã. Ei trãiesc în turme constituite în cea mai
mare parte din femele. Masculul trãieºte mai mult singur ºi se alãturã turmelor de femele doar în
perioada de reproducere (care se numeºte „rut“).
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CONDORUL
ondorul este o pasãre rãpitoare care este prezentã pe tot continentul american. Aripile condorului
din Anzi depãºesc anvergura de 3 m! Este, de altfel, cea mai mare pasãre zburãtoare din lume.
Planeazã pânã la 5.000 m altitudine; zborul sãu este maiestuos. Ca ºi ruda sa, vulturul, el este un
consumator de stârvuri cu un aspect puþin „atrãgãtor“. Vederea sa pãtrunzãtoare îi permite sã descopere
cadavrele de animale de la distanþe foarte mari. Atunci când aterizeazã, o face la fel ca un avion: coboarã
întâi picioarele, frâneazã cu aripile în ultimul moment, ridicã puþin coada ºi, în sfârºit, atinge solul foarte
lin! Pentru a-l observa, trebuie sã urci foarte sus în munþi. El este vânat de crescãtorii de animale care
încearcã sã le protejeze, ºi astfel a devenit foarte rar. Populaþia de condori din California nu numãrã de
altfel mai mult de 60 de indivizi înregistraþi! Un cuplu de condori este unit pe viaþã ºi se înmulþeºte într-un ritm
foarte lent! Femela nu face decât un singur ou o datã la 2 ani. Tânãrul condor îºi pãrãseºte pãrinþii la vârsta
de 1 an; el nu ajunge la maturitate decât cãtre 6 sau 7 ani, dar poate trãi 65 de ani!
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MARMOTA
armota este un rozãtor care trãieºte la o altitudine cuprinsã între 1.500 ºi 3.000 m. Ea
hiberneazã ºi asta dureazã 5 luni, începând din toamnã. Marmota se pune atunci la
adãpost în vizuinã ºi corpul sãu are funcþiile reduse: ritmul cardiac trece de la 80 la 4 bãtãi
pe minut, frecvenþa respiratorie de la 40 la 2 inspiraþii pe minut ºi temperatura corpului de la 37 la
5°C! Primãvara, femela dã naºtere la 2 pânã la 9 pui orbi ºi golaºi (nu au blanã!). Aceºtia sunt
înþãrcaþi la vârsta de 5-6 sãptãmâni ºi pot trãi 5 ani. Principalii prãdãtori ai marmotei sunt lupul,
vulpea, coiotul, câinele, ursul brun ºi râsul. Spre deosebire de majoritatea animalelor care scurmã,
marmota are o vedere foarte bunã. Ea este tot timpul în gardã ºi stã la pândã în poziþie verticalã, în
apropierea vizuinei sale, în care dispare la cea mai micã alertã. Totuºi, dacã este surprinsã, nu se lasã
cu una, cu douã ºi poate þine piept unei vulpi sau unui câine!
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MARELE PANDA
u siguranþã cã ai vãzut deja imaginea acestui superb animal negru cu alb: ea a fost aleasã
pentru a reprezenta simbolul universal al animalelor ameninþate. Este un animal foarte rar: la
ora actualã au rãmas mai puþin de 1.000 de exemplare! Trãieºte numai în China, ascuns în
pãdurile de bambus, între 1.500 ºi 3.000 m altitudine. Este o rudã îndepãrtatã a ursului, dar, spre
deosebire de acesta, marele panda este în întregime vegetarian. Este un mare amator de lãstari de
bambus: mãnâncã 10-15 kg pe zi. Dacã se simte ameninþat de un urs brun sau de o panterã, el se caþãrã
într-un arbore ºi stã acolo pânã când pericolul trece. Labele sale anterioare au particularitatea de a
poseda un al 6-lea deget, ceea ce îl ajutã sã apuce mai uºor tulpinile de bambus. Panda este un animal
solitar: el nu-ºi reîntâlneºte confraþii decât în perioada împerecherii. Dupã 5 luni de gestaþie, femela
construieºte un culcuº din bambus în care aduce pe lume un singur pui de mãrimea ºi greutatea unui
ºoarece! Ea îl alãpteazã timp de 6 luni, apoi îl vegheazã pânã când acesta împlineºte 3 ani. La vârsta
adultã, panda ajunge la o înãlþime de circa 1,5 m ºi cântãreºte mai mult de 150 kg!
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URSUL BRUN
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u te lãsa pãcãlit de amintirea ursuleþului tãu de pluº; ursul este un animal imprevizibil ºi labele
lui viguroase înarmate cu gheare puternice fac din el un duºman redutabil. În cea mai mare
parte a timpului se hrãneºte aproape exclusiv cu plante, ciuperci ºi insecte. Bineînþeles, el
adorã ºi mierea ºi nu-i displace din când în când nici peºtele. Când iarna se apropie, ursul îºi amenajeazã
un bârlog confortabil pentru lunga sa hibernare. Începând de la primele zãpezi ºi apoi pe toatã durata
iernii, viaþa sa se deruleazã cu încetinitorul: chiar ºi ritmul inimii ºi cel respirator se încetinesc. Totuºi,
aceasta nu-l împiedicã sã fie atent la eventualele pericole din afarã. De altfel, în timpul hibernãrii
femela aduce pe lume, în bârlogul sãu, 1 pânã la 3 ursuleþi care nu cântãresc mai mult decât un
grepfrut. Femela este o mamã foarte atentã ºi severã; ea nu ezitã sã le aplice puilor câteva lovituri la
fund atunci când aceºtia se îndepãrteazã prea mult de ea.
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ªOIMUL CÃLÃTOR

oimul cãlãtor este una dintre pãsãrile cele mai rapide: dupã unii specialiºti, el poate coborî în
picaj cu aproape 300 km/h! Este o pasãre de pradã; se hrãneºte mai ales cu alte pãsãri (ciori,
sturzi, porumbei), pe care le vâneazã în zbor dimineaþa devreme ºi seara. Este un vânãtor foarte
eficace: poate repera un porumbel în zbor de la mai mult de 8 km. Omul foloseºte, de altfel, aceastã
însuºire a ºoimului, dresându-l pentru vânãtoare! Masculul ºi femela sunt aproape identici; masculul
este, totuºi, puþin mai mic decât femela. Cuplul este unit pe viaþã. Femela depune 3 pânã la 5 ouã într-o
micã adânciturã pe care a sãpat-o într-o falezã; ea le cloceºte timp de o lunã. La rândul sãu, masculul
supravegheazã teritoriul; de asemenea, el aduce hranã femelei, iar mai târziu, dupã ce puii ies din ouã,
ºi acestora. Puii pãrãsesc cuibul la vârsta de 5 sãptãmâni, dar rãmân dependenþi de pãrinþii lor timp de
2 luni. Dacã supravieþuiesc în primul an (frigului ºi principalului lor prãdãtor, bufniþa), atunci pot spera
sã trãiascã 25 de ani.
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În þinutul gheþurilor
107

OTARIA

abele din faþã ºi din spate ale otariei sunt mai mari ºi mai subþiri decât ale rudei sale, foca.
În plus, otaria se poate sprijini pe labele din faþã, ceea ce o face cu mult mai sprintenã atunci
când se deplaseazã pe pãmânt. Este, de altfel, atât de agilã încât o vezi
adesea în parcul de distracþii. Aici ea executã numere de echilibristicã ºi de
jonglerie, scoþând faimosul sãu strigãt care seamãnã cu un lãtrat fericit. Ca ºi
foca, otaria este o excelentã înotãtoare; ea este foarte rapidã ºi vâneazã peºtii
ºi calmarii gonind dupã ei. Poþi sã deosebeºti cu uºurinþã otaria de focã, nu
numai prin agilitatea sa, dar ºi prin aceea cã numai la otarie pavilioanele
urechilor sunt uºor vizibile. În perioada de reproducere masculul îºi apãrã cu
îndârjire teritoriul de pe plajã; acolo îºi va întâmpina haremul, care poate
numãra pânã la 30 de femele. Femela este cea care alege masculul.
Împerecherea are loc în apã ºi, dupã aproape 10 luni de gestaþie, femela
dã naºtere pe pãmânt unui singur pui care se numeºte „viþel“. Mama îºi
alãpteazã puiul timp de 2 ani. Mama ºi puiul se recunosc dupã voce
ºi miros. Datoritã acestui fapt, chiar dacã este foarte tentant,
puii de otarie nu trebuie niciodatã mângâiaþi: un simplu
contact cu mâna umanã ar avea ca urmare respingerea
puiului de cãtre mamã, ceea ce l-ar condamna la
moarte. Existã mai multe specii de otarii: ursul-demare, otaria de California ºi marele leu-de-mare
(sau otaria lui Steller), pe care-l vezi în partea de
jos a acestor douã pagini.
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VULPEA POLARÃ
ceastã vulpe are blana de culoare albã iarna ºi cafenie vara. Blana ei superbã este, evident,
foarte râvnitã de cãtre vânãtorii din America de Nord! Vulpea polarã se foloseºte de coada
ei lungã ºi groasã ca de un fular în timpul gerurilor nãprasnice sau ca de o cuverturã
atunci când doarme. Ea posedã un simþ olfactiv remarcabil; este o alergãtoare rapidã ºi o bunã
înotãtoare. La sfârºitul iernii arctice, cãtre martie-aprilie, cuplurile se formeazã ºi pregãtesc o
vizuinã pentru adãpostirea viitorilor pui. Aceste vizuini sunt utilizate generaþie dupã generaþie,
putând fi vechi de 300 de ani. Dintre toate canidele, vulpea polarã
deþine recordul numãrului de pui la o naºtere: ea are în medie
11 pui, dar acest numãr poate spori pânã la 22! Masculul
vâneazã ºi aduce hrana (mici rozãtoare, pãsãri, bace ºi
stârvuri), în timp ce femela se ocupã de pui. Cuplul
rãmâne împreunã timp de circa 4 luni, pânã ce puii ies
din vizuinã. În afarã de om, principalii inamici ai vulpii
polare sunt lupul, râsul ºi ursul alb.

A

110

THE REINDEER
enul trãieºte în turme în tundrele europene
sau în Marele Nord American (unde se
numeºte „caribu“). El se deplaseazã tot
timpul între locurile de pãºunat de varã ºi cele de
iarnã. Ca ºi cerbul ºi elanul, renul este un cervid, dar
este singurul la care, din fericire, ºi masculul, ºi femela
au coarne. Acestea le sunt foarte utile iarna pentru a îndepãrta
zãpada care acoperã lichenii cu care se hrãnesc. În Laponia renul
este domesticit. Laponii îl folosesc pentru tracþiune, la trasul
sãniilor (ca Moº Crãciun!), dar este foarte apreciat ºi pentru carnea
ºi blana sa. Lupul este principalul sãu inamic: el atacã indivizii cei
mai slabi ºi mai bãtrâni din turme. Strigãtul scos de ren e
denumit „sforãit“. În perioada de reproducere, masculii se
înfruntã lovindu-se cap în cap ºi cel mai puternic preia
conducerea grupului de femele. Peste 6 pânã la 8 luni, femelele dau naºtere câte unui singur pui, pe
care-l alãpteazã circa 6 luni.
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rsul alb este cel mai mare carnivor terestru; el poate atinge o lungime de 3,5 m ºi o greutate
de 600 kg. Trãieºte solitar în regiunea arcticã (Polul Nord). Dotat cu un miros, un vãz ºi un auz
foarte dezvoltate ºi având o blanã a cãrei culoare albã se confundã perfect cu cea a zãpezii,
acest urs este un redutabil vânãtor. Îºi doboarã prada cu lovituri de labã de o forþã incredibilã ºi, dupã
ce-ºi terminã masa, ascunde cu grijã resturile sub zãpadã, pentru a-ºi acoperi toate urmele! Ursul alb
se deplaseazã urmând migraþiile prãzii sale favorite: foca. El chiar trãieºte uneori toatã vara pe un
aisberg în derivã, dacã acesta este locuit de multe foci. Este un foarte bun înotãtor: poate înota cu
uºurinþã pe distanþe de 10 km. Ursul polar nu hiberneazã cu adevãrat. Masculul vâneazã în general de-a
lungul întregii ierni. În schimb, femela se protejeazã de vânt ºi de frig într-o crevasã de gheaþã, unde
aduce pe lume 1 sau 2 ursuleþi care au numai 25 cm ºi mai puþin de 1 kg! În afara omului, care-l
vâneazã (mai ales pentru splendida lui blanã), ursul alb nu are duºmani cu adevãrat.
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FOCA
oca este un mamifer marin foarte prudent;
ca toate mamiferele, ea are sânge cald ºi îºi
alãpteazã puii. Are un mers greoi pe
pãmânt, dar o datã ajunsã în apã, este un excelent
înotãtor. În apã îi place sã stea ca o „lumânare“
(cum se vede ºi în fotografia din medalion).
Imagineazã-þi cã este capabilã sã stea sub apã o jumãtate de orã fãrã sã respire ºi se poate scufunda
pânã la 100 m adâncime pentru a pescui peºtii ºi calmarii cu care se hrãneºte. Stratul gros de
grãsime pe care-l are sub piele îi permite sã reziste la frigul puternic din apele arctice. Focile se
strâng în colonii mari pe þãrmuri; coloniile pot numãra câteva sute sau mii de indivizi. În perioada
de împerechere, masculii încearcã sã devinã interesanþi pentru femele, fãcând numeroase tumbe.
Foca este poligamã: un mascul se împerecheazã cu mai multe femele. Încruciºarea are loc în apã.
Puiul de focã este un ghem mare de blanã, dupã cum poþi vedea în fotografia din partea de sus a
paginii. Dacã nu este ucisã de vânãtori pentru blana ei foarte frumoasã, foca poate trãi cam 20 de
ani. Pentru a comunica, aceasta emite tot felul de mormãituri ºi chelãlãituri ascuþite. Prãdãtorii
sãi sunt orca, rechinul, ursul alb ºi omul (eschimoºii inuiþi se dau în vânt dupã carnea sa). Existã
mai multe specii de foci. Poþi vedea, de exemplu, foca de Groenlanda cu puiul sãu în partea de jos
a paginii din dreapta, foca gri comunã (sau lupul-de-mare) în partea de jos a acestei pagini ºi
elefantul-de-mare în partea de sus a paginii din dreapta. Elefantul-de-mare (care are nasul în
formã de trompã) este cea mai mare dintre foci: masculul poate atinge o lungime de 6 m ºi poate
cântãri mai mult de 3 tone.
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GARIA
a ºi ruda sa alca,
atunci când se aflã
pe pãmânt garia
are o poziþie aproape
verticalã. Trãieºte în grupuri mici în mãrile de
lângã Polul Nord, pânã în
momentul depunerii ouãlor:
atunci, revine pe þãrmuri
ºi cuplurile se izoleazã.
Femela depune un singur
ou o datã; cei doi pãrinþi îl
clocesc pe rând timp de 1
lunã. Pãrintele care nu
cloceºte pleacã la pescuit
pe mare, pentru a se hrãni.
Garia prinde peºtii sub
apã, propulsându-se cu
ajutorul aripilor sale robuste. Acestea îi permit sã
facã un adevãrat „zbor“
sub apã! Dupã ecloziune,
pãrinþii rãmân alãturi de
pui în timpul zilei; noaptea,
pleacã sã prindã peºte
pentru a-l hrãni, cu
schimbul. Datoritã acestei
tehnici, expunerea puiului
la prãdãtori (ºoimul cãlãtor) este limitatã; pe de
altã parte, pãsãrile precum
gaiþele, corbii sau ciorile
nu pot veni sã devasteze
cuibul în absenþa pãrinþilor.
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ALCA
ceastã pasãre cu
penaj negru cu alb
care se þine dreaptã
ca un „i“ seamãnã foarte mult
cu pinguinii. Totuºi, spre
deosebire de pinguin, alca
este o pasãre zburãtoare; pe
de altã parte, ea trãieºte în
regiunea arcticã (Polul Nord),
ºi nu în Antarctica (Polul
Sud), ca pinguinul. Se hrãneºte cu plancton, peºte, moluºte ºi crustacee, pe care le
vâneazã înotând sub apã!
Alca trãieºte în largul mãrii în
cea mai mare parte a anului;
nu vine pe þãrm decât pentru
perioada de reproducere.
Atunci cuibãreºte în colonii ºi
preferã falezele abrupte
pentru a se proteja de principalul sãu duºman, vulpea
polarã. Cu toate acestea,
trebuie sã rãmânã foarte
atentã la pescãruºii cãrora le
place sã-i mãnânce ouãle!
Unicul ou pe care femela îl
depune direct pe pãmânt,
adãpostit dupã câteva pietre,
este clocit puþin mai mult de
1 lunã. Dupã ce puiul iese din
ou, pãrinþii îi aduc peºtiºori.
Cãtre vârsta de 3 sãptãmâni,
tânãrul pãrãseºte deja adãpostul ºi porneºte pe mare.
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inguinul trãieºte în colonii de mai multe mii de indivizi. Adesea pot fi vãzuþi pinguini strâns
lipiþi unii de alþii pentru a suporta mai bine frigul nãprasnic (–50°C!) care poate domni în
Antarctica. Penajul impermeabil al pinguinului ºi stratul sãu gros de grãsime de sub piele sunt
de asemenea foarte eficiente pentru protecþia împotriva frigului. Este cu adevãrat o pasãre ciudatã; dã
impresia cã poartã mereu un smoching. Spre deosebire de alcã, el nu poate zbura, dar este un excelent
înotãtor! Sub apã, îºi foloseºte aripile acoperite cu pene în formã de solzi ca pe niºte înotãtoare, iar
labele sale mici ca pe o cârmã. Se poate scufunda la adâncimi mai mari de 45 m pentru a prinde peºti,
calmari ºi creveþi, cu care se hrãneºte. La pinguinul-imperial, tatãl este deosebit de devotat: el este cel
care cloceºte oul timp de 2 luni. Câteva zile dupã ecloziune, puii sunt adunaþi ºi supravegheaþi de un
grup de adulþi, ca într-o creºã. Pinguinul-imperial este uºor de recunoscut dupã petele sale de un
galben viu de pe cap, gât ºi cioc. Cu înãlþimea lui de 1,20 m, el este cel mai mare dintre pinguini. La
micul pinguin-Adélie (acesta are 45 cm) cei doi pãrinþi îºi împart sarcina clocitului oului, înainte de a
duce puiul la creºã.
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rca nu este un peºte, ci un mamifer, înrudit cu balena ºi
cu delfinul. Este, de altfel, cel mai rapid mamifer marin
(viteza sa poate atinge aproape 60 km/h). Orca ajunge
pânã la 10 m în lungime. Ea trãieºte în general în grupuri
familiale, câteodatã în comunitãþi ce reunesc mai multe
familii. Este un prãdãtor feroce, care îºi meritã cu prisosinþã
numele care i se dã adesea, acela de „balenã ucigaºã“. Ea
vâneazã tot felul de prãzi: peºti, foci, morse, calmari,
pinguini. Le înghite cu totul, fãrã sã mestece! Orca atacã
pânã ºi delfini ºi balene tinere. Nu rareori se poate vedea
câte o orcã etalându-ºi cele 10 tone de muºchi ºi grãsime
pe o banchizã în încercarea de a-i prinde pe ocupanþii
acesteia (foci, pinguini). La naºtere, puiul de orcã are deja
200 kg ºi poate atinge lungimea de 2,5 m. Acest unic pui este
alãptat de mama lui ºi rãmâne alãturi de ea mai mulþi ani.
Orcile comunicã între ele prin sunete foarte ascuþite
(ultrasunete), care compun un fel de cântec.
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MORSA

orsa este un mamifer marin foarte impresionant, din Oceanul Arctic. Ea seamãnã cu o focã
enormã, cu o piele foarte încreþitã; are o pereche de colþi mari din fildeº (aceºtia sunt caninii
ei superiori), care la mascul pot atinge lungimea de 1 m. Morsa îºi utilizeazã colþii ca pe niºte
cazmale pentru a cãuta scoicile ºi crabii din nisipul de pe fundul mãrii, înainte de a-i înghiþi întregi
(sunt apoi zdrobiþi în stomac). Colþii au ºi rolul de arme în perioada împerecherii, atunci când masculii
se bat între ei pentru femele. Morsa se deplaseazã încet pe pãmânt ºi îºi petrece mult timp lenevind pe
plajele cu pietre rotunjite de ape. Dar, o datã ce a ajuns în apã, morsa devine un înotãtor de prim rang.
Principalii sãi prãdãtori sunt ursul alb, orca ºi eschimoºii inuiþi. Aceºtia din urmã consumã carne de
morsã, dar îi folosesc ºi pielea pentru construirea canoelor, iar oasele ºi colþii pentru a-ºi fabrica arme,
unelte sau obiecte de artã.
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BOUL MOSCAT

oul moscat deþine recordul în rândul mamiferelor, pentru blana cu cele mai lungi fire.
Acestea ating lungimea de 1 m ºi formeazã o manta groasã de lânã care îi permite sã reziste
foarte bine la temperaturile glaciale care domnesc în zonele în care acesta trãieºte: tundra
canadianã arcticã, Alaska ºi Groenlanda. Aceste temperaturi pot scãdea pânã la –56°C. Boul moscat
trãieºte în turme care cuprind pânã la 60 de indivizi.
În timpul lungii parade nupþiale, masculii scot mugete
surde ºi grave ºi se înfruntã violent pentru a obþine
favoarea femelelor. Femela aduce pe lume un viþel o
datã la 2 ani. Atunci când turma este atacatã de lupi,
boii moscaþi adulþi se adunã la un loc, formând un
cerc strâns în jurul viþeilor ºi se folosesc de coarnele
lor ascuþite pentru a se apãra.
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În mãri ºi pe þãrmul mãrilor
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BALENA

a toate mamiferele, balena îºi alãpteazã puii ºi respirã aer prin plãmâni (la suprafaþa apei,
prin nãrile care sunt situate pe creºtetul capului). Balena albastrã este cel mai mare animal
de pe planetã: la naºtere, ea cântãreºte 2 tone ºi are o lungime de 7 m; ca adult, ajunge la o
lungime de 33 m ºi la o greutate de 150 de tone (cât cântãresc 25 de elefanþi!). În ciuda greutãþii ei,
balena este o foarte bunã înotãtoare: poate atinge viteza de 50 km/h ºi poate chiar face salturi afarã
din apã (ca balena cu cocoaºã din aceastã splendidã fotografie). Ea poate rãmâne sub apã aproape
2 ore ºi se poate scufunda pânã la o adâncime de 500 m. Se hrãneºte cu crevete minuscule (krill),
filtrând enorme cantitãþi de apã printre fanoanele cu care este înzestrat maxilarul ei superior.
Pescuitul intensiv aproape cã a exterminat balenele. Astãzi, acest pescuit este interzis, dar, din
pãcate, multe þãri încã îl practicã. În afara omului, singurul inamic al balenei este orca, ce atacã
exemplarele tinere.
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BARACUDA

aracuda este un peºte înspãimântãtor, care poate atinge lungimea de 2,5 m. Corpul sãu
argintiu ºi zvelt este cu adevãrat profilat pentru vitezã! Este un prãdãtor extrem de vorace
care vâneazã orice, la întâmplare, singur sau în banc. De îndatã ce observã un banc de peºti,
ea se repede ºi înghite cu lãcomie tot ce trece prin dreptul dinþilor sãi ascuþiþi. Este în stare sã
producã muºcãturi foarte grave ºi omului. În mod obiºnuit, se deplaseazã în largul mãrii, dar nu ezitã
sã vinã foarte aproape de plajã: înotãtorii au fost muºcaþi chiar în apã adâncã de doar 30 cm!
Baracuda este pescuitã de om. Dar e nevoie de multã atenþie, cãci consumul ei în regiunile tropicale
nu este lipsit de risc. Carnea ei poate conþine o otravã produsã de o algã microscopicã ce trãieºte în
recifele de corali. Dacã otrava este ingeratã de om, ea provoacã o boalã care în acele regiuni se
numeºte „ciguatera“.
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CORALUL
oralul poate fi solitar
sau poate forma o
colonie (în cazul acesta
sute sau mii de indivizi sunt
lipiþi unul de celãlalt). Fiecare
individ al coloniei este denumit
„polip“ ºi seamãnã cu o anemonã de mare în miniaturã. El
are o coroanã de tentacule cu
ajutorul cãrora captureazã minusculele crustacee ce-i servesc drept hranã. Polipul fabricã un schelet de calcar care
îl protejeazã. Scheletul coloniei
poate avea forme foarte
variate (ramurã, taler, sferã…).
Coralul se gãseºte în toate mãrile, dar creeazã recife numai în
mãrile calde. Formarea recifului are loc prin acumularea
scheletelor de corali. Aceasta
se petrece foarte încet: un recif
cu o înãlþime de 40 m poate
avea vârsta de 2.000 de ani! Cu
toate acestea, recifele pot fi
enorme; cel mai mare, Marea
Barierã de Corali din Australia,
are o lungime de 2.400 km!
Recifele constituie o bogãþie
incredibilã: ele atrag o sumedenie de organisme care se
adãpostesc, se reproduc sau se
hrãnesc aici.
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DELFINUL
nteligenþa delfinului este comparatã adesea cu cea a cimpanzeului! El emite sunete (fluierãturi sau
pocnituri) aproape în permanenþã pentru a comunica astfel cu semenii sãi ºi pentru a face
„ecolocaþie“. Atunci când aceste sunete întâlnesc un obstacol, ele ricoºeazã ºi produc un ecou care
îi permite delfinului sã se orienteze, sã evite obstacolele, dar ºi sã-ºi repereze prada (calmari, crevete,
peºti). Principalul sãu inamic este ruda sa apropiatã, orca. Delfinul poate
rãmâne sub apã timp de 3-4 minute. Atunci când doarme, el pluteºte
la 50 cm adâncime ºi urcã la suprafaþã la fiecare 30 de secunde
pentru a respira, fãrã ca mãcar sã se trezeascã. Este un animal
sociabil, care trãieºte în cârduri de mai multe zeci sau sute de
indivizi ºi fãrã conducãtor. Nu este neobiºnuit sã vezi un delfin
venind în ajutorul altui delfin rãnit sau bolnav sau chiar în
ajutorul unui om.
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STEAUA DE MARE
teaua de mare este
înruditã cu ariciul
de mare. Se gãseºte
în toate mãrile lumii.
Diametrul ei este cuprins
între 5 cm ºi 1 m ºi, aºa cum
poþi vedea în fotografiile
alãturate, formele ºi culorile ei sunt foarte variate.
Ea are în general 5 braþe,
dar unele stele de mare au
50! Dacã unul dintre braþe
este tãiat, el poate sã
creascã din nou fãrã probleme. Pe fiecare braþ se
aflã sute de „picioare“ minuscule, în general prevãzute cu ventuze, care îi
permit stelei de mare sã se
deplaseze. Unele stele de
mare se hrãnesc cu moluºte, altele cu bureþi de
mare sau corali, iar uneori
chiar cu alte stele de mare!
Ele au o metodã foarte
originalã pentru a se hrãni:
îºi scot stomacul prin gurã
ºi digerã prada în exteriorul
corpului lor! Steaua de
mare are puþini inamici. De
fapt, pielea ei conþine
substanþe care îi dau un
gust de sãpun, deloc agreabil; unele stele de mare
sunt chiar acoperite cu
spini veninoºi.
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CÃLUÞUL-DE-MARE
cest „cal de mare“
este incapabil sã
muºte ºi deci trebuie
sã aspire micile crustacee ºi
peºtii minusculi cu care se
hrãneºte. Ochii sãi pot sã se
miºte independent unul de
celãlalt ºi îi permit sã
zãreascã prada în diferite
direcþii fãrã sã trebuiascã
sã-ºi miºte corpul. El este
singurul peºte care înoatã în
poziþie verticalã. Se deplaseazã
numai graþie a douã mici
înotãtoare care se gãsesc pe
spatele lui. Ele se unduiesc
foarte rapid, dar nu sunt
foarte eficiente. Cãluþul-demare nu este, deci, un foarte
bun înotãtor ºi este antrenat
uºor chiar ºi de cel mai slab
curent. Din aceastã cauzã el
se agaþã des de plantele marine sau de alge, înfãºurându-ºi coada în jurul lor. În
perioada de reproducere se
formeazã cuplurile. Masculul
ºi femela îºi înlãnþuie cozile
ºi femela introduce 200 de
„ouã“ într-un buzunar care
se gãseºte pe abdomenul masculului (acesta este buzunarul
marsupial). Aºadar, la cãluþul-de-mare, tatãl este cel
care „naºte“!
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LAMANTINUL
amantinul este un mamifer acvatic ºi vegetarian; el poate cântãri peste 600 kg ºi poate ajunge
pânã la o lungime de 5 m. Trãieºte mai ales în fluviile ºi estuarele coastelor atlantice ale Africii
ºi Americii Latine, în mici grupuri de o duzinã de indivizi ºi îºi petrece cea mai mare parte a
timpului pe fundul apei pãscând plante ºi rãdãcini. Din aceastã cauzã este numit ºi „vaca de mare“.
Acest nume i se potriveºte mai bine decât acela de „sirenã“. Cu toate acestea, lamantinul ºi ruda sa din
Oceanul Indian, dugongul, stau la originea legendelor despre sirene! Lamantinul are pielea nudã, ca a
cetaceelor ºi aduce puþin cu o focã mare; dar nu trebuie sã te înºeli, cãci el este un ungulat adaptat la
mediul acvatic: aparþine aceleiaºi grupe ca ºi calul. Lamantinul este un animal foarte paºnic, nu se bate
niciodatã, ºi cuplurile sunt unite pe viaþã. O datã la 3 pânã la 5 ani, femela dã naºtere unui pui care
rãmâne cu ea aproape 2 ani.
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MEDUZA
eduzele sunt rude
ale coralilor ºi anemonelor de mare,
dar nu sunt fixate ºi se deplaseazã în voia curenþilor
marini. La un moment dat al
vieþii lor, unele meduze se
transformã în indivizi care se
fixeazã (se numesc polipi) ºi
care se retransformã mai
târziu în meduze. Existã numeroase meduze, de forme ºi
de culori foarte variate. Dar,
ca aspect general, meduza este
alcãtuitã dintr-un disc (numit
umbrelã) în mijlocul cãruia se
deschide gura, din tentacule
ºi din multã apã! Datoritã
acestui fapt, atunci când o
meduzã eºueazã pe o plajã, ea
se „topeºte“ în câteva ore.
Meduza giganticã are mai
mult de 1.000 de tentacule
fine care sunt lungi de pânã
la 40 m! Ele sunt veninoase ºi
constituie o giganticã plasã
ucigaºã în care sunt prinºi în
capcanã crevete ºi peºti mici.
Dar meduzele cele mai mari
nu sunt neapãrat ºi cele mai
periculoase. Cele mai toxice
meduze trãiesc în mãrile
calde; înþepãtura lor poate
duce chiar la moartea unui
om!
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MURENA

u trebuie sã te laºi înºelat de înfãþiºarea sa de
ºarpe, cãci murena este totuºi un peºte; ea
face parte din acelaºi grup cu anghila. Cele
mai mari (ating o lungime de 3,5 m) ºi cele mai
colorate sunt murenele din recifele de corali. Murena
este solitarã ºi nocturnã; când se lasã noaptea, ea
pleacã în cãutarea hranei sale preferate (crustacee,
peºti, caracatiþe). În timpul zilei, ea rãmâne ascunsã
într-o gaurã din recif sau sub stânci. Poziþia ei
favoritã este cea pe care o vezi în fotografiile de
alãturi: cu corpul ascuns, cu capul afarã din adãpost
ºi cu gura deschisã. Dinþii sãi ascuþiþi se vãd atunci
foarte bine ºi îi dau aceastã înfãþiºare impresionantã.
Ea le poate produce scufundãtorilor rãni foarte grave
dacã este deranjatã sau dacã le confundã acestora
degetele cu braþele unei caracatiþe. Din fericire, nu
este agresivã (este chiar mai degrabã timidã) ºi astfel
de accidente au loc foarte rar.
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CARACATIÞA
aracatiþa este o moluscã cefalopodã cu dimensiuni
între 3 cm ºi mai mult de 9 m, ca în cazul caracatiþei
gigant din Pacific. Capul sãu are 2 ochi mari globulari
ºi este continuat cu 8 braþe lungi prevãzute cu ventuze. Gura îi
este prevãzutã cu un „cioc“ puternic de care trebuie sã te fereºti:
la unele caracatiþe tropicale, el este destul de veninos ºi
muºcãtura sa poate fi mortalã! Caracatiþa este una dintre cele
mai inteligente nevertebrate; este capabilã sã deºurubeze
capacul unui borcan pentru a ajunge la o pradã care este închisã
înãuntru. Caracatiþa se deplaseazã mai ales prinzându-se de
stânci cu ajutorul braþelor sale. Tot cu braþele ea înºfacã ºi prada
(crustacee, moluºte, peºti mici) pe care o repereazã prin vãz, prin
pipãit sau prin gust! Atunci când este ameninþatã, ea aruncã un
nor de cernealã ºi profitã de „întunericul“ instantaneu pentru a
fugi; ea poate, de asemenea, sã-ºi schimbe culoarea pielii în mai
puþin de o secundã, pentru a se camufla.
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PEªTELE-ARICI
cest peºte din mãrile tropicale poate avea o lungime mai mare de 50 cm. Este acoperit de spini,
în mod obiºnuit îndreptaþi de-a lungul corpului spre spate. Dar, la cea mai micã ameninþare,
el poate sã se umfle îngurgitând în stomac apã sau aer. Atunci îºi poate dubla sau chiar tripla
volumul ºi ia forma unui sac mare, rotund ºi presãrat cu þepi. Forma aceasta de perniþã cu ace este cea
care i-a adus pe merit numele! Atunci devine imposibil de prins fãrã sã înþepe ºi prin aceastã înfãþiºare
îºi intimideazã inamicii. Tot sub aceastã formã oamenii îl usucã ºi apoi îl folosesc pentru confecþionarea
de suveniruri, lanterne sau abajururi! El se hrãneºte cu scoici, corali, arici de mare ºi crustacee, cãrora
le zdrobeºte scheletele fãrã dificultate, graþie „ciocului“ sãu puternic ºi tãios. Acest cioc este format de
fapt din cei 2 dinþi (singurii pe care-i are, câte unul pe fiecare maxilar) care i-au adus numele sãu latin:
Diodon, ceea ce înseamnã „peºte cu doi dinþi“!
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PEªTELE-CLOVN
eºtele-clovn (sau amphiprion) este un peºte mic, între 6 ºi 15 cm, care face parte din peisajul
recifelor de corali. Îi este specific faptul cã trãieºte întotdeauna în asociaþie cu o anemonã de
mare voluminoasã. La cel mai mic pericol, el se refugiazã imediat între tentaculele anemonei. De
fapt, înþepãtura tentaculelor urzicãtoare este foarte dureroasã ºi uneori chiar mortalã pentru celelalte
animale, dar nu ºi pentru peºtele-clovn! Astfel, anemona îi oferã un adãpost foarte eficace. În schimb, ea
se ospãteazã cu ceea ce rãmâne de la mesele lui. Peºtii-clovn trãiesc în cupluri unite pe viaþã ºi îºi apãrã
cu strãºnicie teritoriul. Atunci când cuplul „ºi-a gãsit“ anemona, rar se mai întâmplã sã se îndepãrteze de
ea. În timpul reproducerii masculul curãþã o porþiune de stâncã în apropierea anemonei; femela depune
aici cele 300 pânã la 700 de icre pe care
masculul le vegheazã pânã când ies puii.
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RECHINUL PLAT
echinul plat este un peºte al cãrui schelet nu este format din oase, ci din cartilaje; este o rudã
a rechinului. Unduirea înotãtoarelor (numite „aripi“) face ca înotul sãu sã fie foarte graþios. Se
hrãneºte în general cu scoici, crustacee ºi mici peºti pe care îi prinde scormonind nisipul. Unii
se hrãnesc totuºi cu crevete minuscule (zooplancton), filtrând mari cantitãþi de apã, într-un mod
asemãnãtor balenei. Este cazul peºtelui-liliac, numit ºi „diavolul mãrilor“ (îl poþi vedea în fotografia cea
micã). Acesta este cel mai mare rechin plat. El poate atinge anvergura de 8 m! Coada lungã ºi subþire
a pisicii de mare este echipatã cu unul sau doi þepi veninoºi, cu care aceasta poate provoca rãni grave
(uneori mortale) inamicilor. Existã, de asemenea, rechini plaþi electrici. Aceºtia sunt adevãrate pile
electrice naturale capabile sã producã o descãrcare electricã de 12 pânã la 200 de volþi, pentru a-ºi
ameþi sau a-ºi omorî prada sau inamicii.
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BROASCA ÞESTOASÃ MARINÃ

ulte broaºte þestoase trãiesc în apã: aici ele sunt mai puþin incomodate de carapace (care este
mai uºor de purtat în apã decât pe pãmânt!). Este, prin urmare, firesc ca broaºtele þestoase cele
mai mari sã fie din rândul þestoaselor acvatice. Cu cele 800 kg ale sale ºi o lungime de 2,5 m,
acest titlu îi revine broaºtei þestoase pieloase numite ºi luth. Ea trãieºte în largul mãrii, unde se hrãneºte
cu alge ºi peºti. Ca toate broaºtele þestoase marine, ºi ea trebuie sã revinã pe þãrm pentru a-ºi depune
ouãle. Ai vãzut cu siguranþã în vreun documentar la televizor o uriaºã broascã þestoasã verde (ca aceea
din fotografie) cãrându-ºi cu greutate cele 200 kg pe o plajã pentru a sãpa o groapã ºi a-ºi depune ouãle
în ea. Dupã ce ies din ouã, puii de broascã þestoasã pleacã de pe nisip ºi se îndreaptã singuri spre mare.
Dacã ajung acolo, pot trãi pânã la 120 de ani. Unele broaºte þestoase (cum ar fi þestoasa verde) sunt încã
vânate de cãtre om pentru a gãti tradiþionala supã de broascã þestoasã.
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RECHINUL

echinul este un peºte cartilaginos, ca ºi rechinul plat: scheletul sãu este alcãtuit din cartilaje.
Existã multe tipuri de rechini. Cel mai mic are 70 cm lungime (câinele de mare); cei mai mari
au mai mult de 15 m (aceºtia sunt rechinul-balenã ºi rechinul-pelerin). Din fericire, aceºti
rechini enormi sunt inofensivi: ei nu mãnâncã decât crevete minuscule. În schimb, alþi rechini, precum
rechinul-tigru sau rechinul-leopard, sunt extrem de temuþi de cãtre peºti… ºi de cãtre oamenii care fac
baie în mare. Celebrul rechin alb ajunge la aproape 12 m lungime ºi poate cântãri 3 tone. El este unul
dintre rechinii cei mai periculoºi: a fost calificat drept „mâncãtor de oameni“, denumire care spune
multe despre ce este el capabil sã facã! Pe maxilarul sãu formidabil se aflã sute de dinþi care taie ca
lamele de ras. Ca la toþi rechinii, dinþii sãi sunt aºezaþi pe mai multe rânduri ºi cad în mod regulat; ei
se schimbã pe toatã durata vieþii rechinului.
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ulturul de mare cu cap alb
este probabil cel mai cunoscut dintre vulturi: el este
emblema Statelor Unite ale Americii
ºi este reprezentat pe monedele de
un sfert de dolar ºi de o jumãtate de
dolar! Anvergura aripilor sale poate
depãºi 2 m. Trãieºte aproape pe toate
continentele, întotdeauna în apropierea mãrilor sau lacurilor. Ca toþi
vulturii, este un prãdãtor redutabil. El
se hrãneºte îndeosebi cu peºti, pe
care îi prinde la suprafaþa apei.
Ocazional, poate sã atace ºi pãsãri ca
flamingoul roz. Ghearele lui ascuþite
sunt atât de puternice, încât uneori i
se întâmplã sã nu ºi le mai poatã
desprinde de pradã; dacã aceasta este
prea mare, poate sã-l tragã sub apã ºi
sã-l înece! Cuibãreºte de preferinþã în
copaci. Foloseºte adesea, ani la rând,
acelaºi cuib. Femela depune aici
2 ouã pe care le cloceºte timp de 35
de zile. Puii îºi iau zborul cãtre vârsta
de 2 luni. Au în întregime culoarea
cafenie ºi pot fi confundaþi cu acvila
regalã. Aºa cum poþi vedea în
fotografii, atunci când devin adulþi
vulturii de mare au capul ºi coada
absolut albe.
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CRABUL
ãrimea ºi forma crabilor diferã mult de la
o specie la alta, dar toþi sunt protejaþi de
o carapace groasã ºi toþi au câte 10
picioare, dintre care prima pereche s-a transformat
în cleºti. Aceºtia sunt câteodatã enormi, ca la marele
crab-cu-buzunare. La alte specii, cum este crabul
înotãtor, ultima pereche de picioare este în formã de
paletã, permiþându-i sã înoate. Crabul se deplaseazã
mergând lateral. Îºi poartã ouãle ataºate ciorchine
sub abdomen. Ele rãmân aici pânã la ecloziune.
Embrionii care ies din ouã se transformã treptat în
larve înotãtoare ºi apoi în mici crabi. O datã ce a
atins forma definitivã, crabul este obligat sã-ºi
schimbe cu regularitate carapacea (aceasta este
nãpârlirea). În aceastã perioadã el este foarte fragil
ºi expus prãdãtorilor sãi; pentru a scãpa de aceºtia el
trebuie sã se ascundã pânã când i se va forma noua
carapace. Crabul se hrãneºte cu tot ce gãseºte
(scoici, peºti morþi, icre, viermi).
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CORMORANUL
xistã în lume 37 de specii de cormorani. Ca
majoritatea pãsãrilor acvatice, cormoranul
este mai degrabã neîndemânatic pe uscat.
El se hrãneºte cu peºti (se spune cã este „piscivor“).
Este un excelent pescar. De altfel, în Asia oamenii
îl folosesc ca „undiþã de pescuit“. I se leagã o
coardã de gât ºi este lãsat sã meargã sã caute
peºtele sub apã. Coarda este strânsã atât cât sã-l
împiedice sã înghitã peºtele prins! În libertate
cormoranul pescuieºte adesea în grup, ceea ce este
mult mai convenabil pentru a dirija bancurile de
peºti. El se poate scufunda pânã la 35 m adâncime
ºi îºi foloseºte aripile ºi picioarele sale palmate ca
sã se propulseze! Dupã pescuit, el revine pe sol ºi
îºi usucã aripile la soare în faimoasa sa poziþie: cu
corpul drept ºi aripile larg desfãcute. În timpul
perioadei de reproducere, el cuibãreºte în colonii
mari pe faleze. Îºi construieºte cuibul pe sol ºi
femela depune în cuib 3 sau 4 ouã.
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CORBUL DE MARE ALB
orbul de mare alb este o pasãre mare cu ochii subliniaþi cu gri. În zbor, el este rapid, dar la sol
este mai degrabã stângaci. Cuibãreºte în colonii mari pe þãrmuri. Poate fi observat mai ales pe
corniºe ºi pe faleze unde se aflã la adãpost de prãdãtori ca vulpea. Cuibul sãu este fãcut din
iarbã de mare, puf ºi pãmânt. Femela depune aici un singur ou alburiu pe care-l cloceºte 44 de zile. Cei
doi pãrinþi hrãnesc puiul circa 3 luni. Penele încep sã înlocuiascã puful cãtre vârsta de 6 sãptãmâni: ele
sunt la început cafenii, apoi, treptat, se deschid la culoare. Corbul de mare se hrãneºte cu peºti ca
heringul sau macroul. Tehnica sa de pescuit este spectaculoasã. El planeazã deasupra apei. Cum vede o
pradã, coboarã „în picaj“ cu aripile pe jumãtate strânse – uneori de la mai mult de 40 m înãlþime! Trece
de pradã sub apã, apoi folosindu-se de labele sale palmate urcã la suprafaþã, înºfãcându-ºi în treacãt
prada. O mãnâncã de îndatã ce ajunge la suprafaþa apei.
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PESCÃRUªUL
biceiul sãu de a mânca tot, fãrã alegere (chiar ºi conþinutul pubelelor), face ca pescãruºul sã nu
fie foarte simpatizat. ªi totuºi el este un gunoier folositor. De fapt, curãþã plajele ºi porturile
de deºeuri (animale moarte, resturile de la picnicuri). Problema pe care o reprezintã pescãruºii
þine mai ales de numãrul lor mare. Pescãruºul se gãseºte aproape peste tot în lume. El cuibãreºte în
colonii pe þãrmuri, dar ºi pe câmpuri ºi poate fi întâlnit ºi în oraºe. Cuibul sãu este alcãtuit din plante ºi
gunoaie aºezate direct pe pãmânt. Femela depune 3 ouã de culoare verde-oliv ºi le cloceºte între 3 ºi 4
sãptãmâni. Pata portocalie care se gãseºte pe vârful ciocului adulþilor serveºte puiului drept „þintã“;
atunci când îi este foame, el loveºte aceastã parte a ciocului pãrinþilor, care îi regurgiteazã hrana.
Tânãrul pescãruº poate zbura dupã 6 sãptãmâni. La pescãruºul argintiu pe care-l vezi în aceste fotografii,
tânãrul are o culoare cafenie, apoi devine alb cu aripile gri. Atunci când este adult, aripile sale sunt
negre. Pescãruºul se reproduce înspre vârsta de 3 ani ºi poate trãi circa treizeci de ani.
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RÂNDUNICA-DE-MARE

ândunica-de-mare este de talia unui pescãruº mic, dar se deosebeºte de acesta prin ciocul sãu
roºu cu vârf negru ºi prin „calota“ neagrã pe care o are pe cap. Strigãtul sãu este ca un hohot
care sunã cam aºa: „ragagaga“; el anunþã în general timp urât! Rândunica-de-mare este o pasãre
rãspânditã în tot sudul Oceanului Pacific, pânã în regiunea indo-malaiezianã. Ea este costierã; este
observatã numai rareori la mai mult de 2 km de coaste. Trãieºte, de asemenea, pe malul lacurilor ºi al
râurilor. Se hrãneºte cu peºti mici, crustacee,
insecte ºi viermi. Ca sã pescuiascã, ea
planeazã deasupra apei ºi cum vede un peºte
face un plonjon de la mai mult de 3 m
înãlþime. Rândunica-de-mare cuibãreºte în
colonii pe plaje ºi prundiºuri. Cuibul sãu este
o micã adânciturã sãpatã în sol ºi cãptuºitã
cu rãmurele ºi frunze. Femela depune 2 sau
3 ouã galben-nisipii pãtate cu maro pe care
cei doi pãrinþi le clocesc vreme de 3
sãptãmâni. Dupã aceea, puii sunt hrãniþi de
pãrinþi aproape 2 luni.
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MACAREUL
acareul, aceastã pasãre micã ºi drãguþã cu un aer puþin trist, are o înãlþime de circa 30 cm.
Ciocul sãu caracteristic ºi colorat i-a adus ºi numele de „papagal-de-mare“. Pe pãmânt se
deplaseazã cu prudenþã, prin salturi; nu este prea dotat nici pentru zbor… ºi mai puþin încã
pentru aterizare, care se sfârºeºte adeseori prin tumbe. În schimb, este un excelent înotãtor: îºi
urmãreºte prada sub apã ºi se întoarce þinând în cioc peºtii capturaþi, care încã se zbat. Îºi petrece iarna
pe mare. Apoi, în timpul sezonului de împerechere, vine sã cuibãreascã în colonii numeroase pe þãrmuri.
Macareul-cãlugãr, pe care-l vezi aici, cuibãreºte pe coastele Atlanticului de Nord. Cuplul rãmâne unit
pentru toatã viaþa. Cei doi pãrinþi clocesc împreunã singurul ou pe care-l depune femela ºi hrãnesc apoi
puiul timp de 2 pânã la 9 sãptãmâni, cu peºti mici. Dupã aceastã perioadã, pãrinþii se reîntorc pe mare.
Puiul trebuie atunci sã se descurce singur ca sã iasã din cuib ºi sã înveþe sã se scufunde ºi sã pescuiascã.
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PELICANUL
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elicanul este una dintre cele mai mari pãsãri marine ºi,
mai ales, una dintre cele mai uimitoare! El zboarã
adesea în grup, la suprafaþa apei. Ciocul sãu
lung ºi plat ºi guºa extensibilã de sub gât îi dau o alurã
unicã. Atunci când prinde un peºte, îl þine în guºã, de
care se serveºte ca de o cãmarã pentru alimente. Guºa
este, de altfel, atât de plinã uneori încât dã pe-afarã!
Atunci când doi pelicani fraternizeazã, ei îºi umflã
guºile, ridicã ciocul la verticalã ºi înclinã încet capul. În
timpul paradei nupþiale, masculul face un dans în jurul
femelei bãtând solul cu labele lui palmate. Cuibul este construit
direct pe pãmânt, pe o insulã, pentru a fi departe de prãdãtori. Femela
depune între 2 ºi 5 ouã albe pe care cei doi pãrinþi le clocesc pe rând
timp de 1 lunã. Puii pelicanilor încep sã zboare când se apropie de 3 luni.
Dar, pânã atunci, ei îºi iau hrana pe jumãtate digeratã din guºa pãrinþilor.
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SCOICARUL
coicarul face parte din aceeaºi grupã ca ºi fugaciul. Este o micã pasãre cu picioare lungi, cu o
înãlþime de 40 cm, uºor de recunoscut datoritã ciocului sãu roºu ºi penajului negru cu alb care
o face sã semene puþin cu o coþofanã. Trãieºte în zonele litorale ale Europei ºi Africii. Înoatã ºi
plonjeazã foarte bine. Se gãseºte cel mai adesea pe plaje ºi în lagune; acolo el se plimbã în cãutarea
micilor moluºte (ca stridiile) ºi a crustaceelor cu care se hrãneºte. Este evident cã din cauzã cã se
hrãneºte cu scoici a primit numele de scoicar. El se foloseºte de ciocul ascuþit pentru a deschide
cochiliile. Femela depune 2-4 ouã pe care le cloceºte o perioadã ce variazã între 24 ºi 27 de zile. Puii
pãrãsesc cuibul la circa 40 de zile, când sunt capabili sã zboare.
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FUGACIUL
ugaciul este o rudã a culicului ºi a scoicarului. În funcþie de specie, mãrimea sa variazã între
cea a unei ciocârlii ºi cea a unui graur. El apreciazã mult terenurile mlãºtinoase de la þãrmul
mãrii, unde trãieºte adesea grupat în stoluri mari. Cu ciocul sãu lung ºi drept, el scormoneºte
mâlul în cãutarea micilor nevertebrate cu care se hrãneºte (scoici, viermi). Unele specii de fugaci
sunt monogame (masculii ºi femelele nu au decât un singur partener), altele sunt poligame (fiecare
mascul are mai multe femele), în sfârºit, altele, ca fugaciul de þãrm, pe care îl vezi în fotografie,
sunt poliandre (adicã fiecare femelã are mai mulþi parteneri). Femela face între 2 ºi 5 ouã, care
trebuie clocite între 18 ºi 32 de zile. Puii pãrãsesc cuibul foarte rapid dupã ce ies din ouã.
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PAGURUL
agurul (sau crabul-cãlugãr) este
singurul crustaceu care nu are o
carapace pentru a-ºi proteja
abdomenul. Este, deci, foarte expus
prãdãtorilor (alte crustacee, peºti, pãsãri
de mare). Soluþia pe care a gãsit-o a fost
sã-ºi facã domiciliul într-o cochilie goalã
de melc de mare. Se prinde de ea cu
abdomenul lui lung; capul ºi picioarele îi
rãmân în general în afara cochiliei. Nu îºi
pãrãseºte adãpostul decât ca sã gãseascã
altul, mai mare, în perioada de nãpârlire
sau de reproducere. În acel moment, ai
putea avea ºansa sã vezi un pagur liber.
Este un animal asimetric: pare a fi un
homar care s-a dezvoltat strâmb. Are 5
perechi de picioare: prima pereche s-a
transformat în cleºti (ºi aceºtia sunt
asimetrici, unul fiind mult mai mare
decât celãlalt). Pagurul se hrãneºte cu
moluºte (scoici) ºi cu animale moarte.
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LANGUSTA
angusta este un crustaceu foarte apreciat de amatorii de fructe de mare! Este o rudã apropiatã
a crabului ºi a homarului. Antenele ei sunt foarte lungi ºi îi servesc drept „radar“. Ea efectueazã
uneori migraþii spectaculoase în timpul cãrora pot fi observate mii de languste mergând una
dupã alta în ºir indian. Langusta se gãseºte, în general, la o adâncime între 70 ºi 200 m, dar în perioada
de reproducere ea vine mult mai aproape de coastã. Masculul întoarce femela pe spate ºi îºi depune
spermatozoizii pe abdomenul acesteia.
Câteva ore mai târziu femela produce ovule
care sunt atunci fecundate. Aceste ouã
fecundate sunt lipite unele de altele într-un
înveliº gelatinos ºi rãmân prinse de abdomenul femelei. Dupã douãzeci de zile, din ou
apare o larvã înotãtoare. Dupã mai multe
nãpârliri, ea se va transforma într-o micã
langustã. Ca toate crustaceele, langusta
creºte toatã viaþa: procesul are loc treptat, la
fiecare nãpârlire!
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ARICIUL DE MARE
riciul de mare este o rudã a stelei de mare. Corpul
acestei echinoderme este în general sferic, dar la
aricii de mare de nisip corpul poate fi aplatizat.
Ariciul de mare este acoperit de þepi care au lungimea între
câþiva milimetri ºi 30 cm. De la o specie la alta, el poate fi
erbivor (mãnâncã alge) sau psamivor (mãnâncã nisip). Ocazional
poate fi ºi necrofag, hrãninduse cu animale moarte. Gura ariciului de mare se gãseºte pe
partea inferioarã a corpului; la cei erbivori, ea este prevãzutã cu
5 dinþi, care formeazã „lanterna lui Aristotel“, cu ajutorul
cãrora „pasc“ algele. Înmulþirea are loc în apã: femelele depun
ouã care, dacã sunt fecundate de spermatozoizii masculilor, se
transformã în embrioni ºi apoi în larve. Larva înoatã câteva
sãptãmâni, apoi se fixeazã pe fundul mãrii sau pe o algã ºi se
metamorfozeazã într-un mic arici de mare. Unii arici de mare
sunt foarte apreciaþi de om ºi constituie un fel de mâncare la
fel de rafinat ca ºi caviarul.
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CREVETA
u siguranþã cã ai pescuit pânã acum aceste
mici crustacee, cu ajutorul unui minciog. În
funcþie de specie, crevetele au lungimi
între câþiva milimetri ºi 20 cm. Ele sunt rude ale
crabului ºi ale homarului, dar, spre deosebire de
aceºtia, nu au cleºti mari. Pot fi transparente sau
colorate. Culorile lor se înscriu de la gri la roºu
viu, trecând prin albastru sau galben. Oricum ar fi,
o datã prãjite, crevetele sunt toate roz! Atunci când
desfaci o crevetã þi se întâmplã sã gãseºti mici sfere
roºii prinse de abdomenul ei: acestea sunt ouãle (mai
multe de 1.500). Dupã ecloziune, din ele ies larve. La capãtul
câtorva sãptãmâni, aceste larve se transformã în adulþi. Creveta se hrãneºte mai ales cu resturi ºi
cadavre de animale. Ea mãnâncã ºi viermi, mici crustacee ºi plante. Dar ºi ea este o pradã pentru
numeroºi peºti ºi pentru mamiferele marine. De fapt, krill-ul pe care îl consumã balenele este
format de o specie de crevetã micã!
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Pe malurile lacurilor, ale râurilor...
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ANACONDA

A

naconda aparþine aceluiaºi grup de ºerpi ca ºi ºarpele boa ºi pitonul. Este unul dintre cei mai mari
ºerpi din lume: atinge lungimea de 9 m (ºi chiar 11 m, dupã unii!) ºi poate cântãri mai mult de
100 kg. Indienii din Amazonia o denumesc „spiritul pãdurii“; ei o respectã ºi se tem de ea.
Anaconda trãieºte în America de Sud, întotdeauna în apropierea unui curs de apã. Este un excelent
înotãtor (înoatã de 4 ori mai repede decât un campion la nataþie) ºi îºi petrece mult timp în apã. Adesea
se încolãceºte în jurul unei crengi de copac aflate pe jumãtate sub apã ºi se scufundã când este deranjatã
sau la trecerea unei prãzi (rozãtoare, pasãre, broascã þestoasã, caiman tânãr). Îºi ucide prada prin sufocare
ºi poate înghiþi echivalentul propriei greutãþi la o singurã masã! Adultã, nu se teme de nici un prãdãtor,
nici mãcar de puternicul caiman! Femela aduce pe lume circa treizeci de ºerpiºori (deja formaþi) de 60 cm
lungime, care cresc cu 1 m pe an pânã la maturitatea sexualã pe care o ating în jurul vârstei de 4 ani.
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CASTORUL

C

astorul este unul dintre cele mai mari rozãtoare: el poate fi mai lung de
1 m (cu tot cu coadã) ºi poate cântãri 30 kg! Dinþii sãi sunt puternici ºi
îi permit sã se „joace“ de-a tãietorul de lemne. Cinci minute îi sunt
suficiente ca sã taie un arbore cu un diametru de 10 cm. El foloseºte
trunchiurile pentru a-ºi fabrica sau a-ºi consolida un baraj, care poate avea o
lungime de 300 m ºi o grosime de 3 m! Barajul serveºte pentru a menþine apa
la un nivel suficient de înalt în zona în care castorul îºi face locuinþa; aceasta
este construitã din crengi aranjate în formã de colibã ºi are intrarea sub apã.
Castorul este vegetarian ºi mâncarea sa preferatã este scoarþa de copac. O datã

format, cuplul de castori
rãmâne unit pentru toatã
viaþa. Femela aduce pe lume
între 2 ºi 5 pui dupã 3 luni de
gestaþie; ei rãmân alãturi de
pãrinþi pânã la vârsta de 2
sau 3 ani. Astãzi, castorul este
protejat, dar mult timp a fost
vânat pentru blana sa foarte
apreciatã de vânãtorii de
blãnuri din nordul Americii.
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BROASCA RÂIOASÃ

B

roasca râioasã este un batracian. Pielea sa este
adesea rugoasã ºi are negi în spatele ochilor ºi
pe alte pãrþi ale corpului. Aceºti negi indicã
locurile unde se gãsesc glandele sale cu otravã. Dar nu
te îngrijora, o poþi lua în mâini fãrã fricã; veninul
broaºtei râioase nu este toxic pentru om decât în cazul
câtorva specii tropicale. Spre deosebire de celelalte
broaºte, broasca râioasã trãieºte destul de des departe
de sursele de apã. Dar reproducerea ei are loc
întotdeauna în apã ºi deci trebuie sã realizeze adesea o
veritabilã migraþie (câteodatã de mai mulþi kilometri!)
pentru a se reproduce. Masculul cheamã femela
printr-un orãcãit sonor; atunci când ea vine, el se
plaseazã pe spatele ei. Dupã un timp, ea depune între 5.000 ºi 20.000 de ouã, pe care masculul le
fecundeazã în apã. Aceste ouã sunt prinse unul de altul printr-un fel de gelatinã ºi formeazã un cordon
care poate atinge o lungime de 4 m. O lunã mai târziu din ouã ies mormoloci. În 3 sau 4 luni, ei se
transformã în mici broaºte râioase ºi ies pe uscat. Ca ºi celelalte broaºte, broasca râioasã are o limbã
lungã ce se desfãºoarã atunci când ea vrea sã prindã o insectã care se miºcã (broasca nu vede decât
ceea ce este în miºcare); mãnâncã ºi viermi ºi limacºi.
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ALIGATORUL

A

ligatorul este o reptilã care se gãseºte numai în sud-estul
Statelor Unite ºi în China. Ca ºi ruda sa, crocodilul, el se
simte bine atât în apã, cât ºi pe uscat. Vâneazã noaptea;
este un vânãtor destul de leneº: în general, gãseºte un loc pe
fundul apei ºi aºteaptã ca o pradã sã treacã prin apropiere. Poate
rãmâne sub apã mai mult de o orã. Se întâmplã, de asemenea, sã
prindã pãsãri sau mamifere mari care vin sã se adape la apa în
care stã. În perioada de reproducere, masculul îºi apãrã teritoriul
ºi se împerecheazã cu mai multe femele. Împerecherea are loc în
apã, noaptea. Puþin dupã aceea, femela depune între 20 ºi 80 de
ouã într-o gaurã pe care a sãpat-o în malul râpos ºi rãmâne în
apropiere sã le supravegheze. Dupã ecloziune, mama se ocupã
câtva timp de puii neastâmpãraþi. Aligatorul poate sã trãiascã 50
de ani ºi poate sã ajungã pânã la o lungime de 6 m. Din cauza vânãtorii (pielea sa este foarte apreciatã),
el a fost pe cale de dispariþie, dar s-a înmulþit din nou foarte mult în Statele Unite. În China este, din
contrã, foarte rar ºi trãieºte numai în fluviul Iantzî.
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CROCODILUL
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C

rocodilul este cel mai greu dintre reptilele actuale; poate ajunge la 2.000 kg! Este ruda
aligatorului, totuºi pot fi diferenþiaþi cu uºurinþã: crocodilul are botul mai alungit ºi 2 dinþi mari
din faþa maxilarului rãmân vizibili când botul este închis. Pe de altã parte, el trãieºte în alte
regiuni: Asia, Africa ºi Australia. Mãrimea sa este cuprinsã între 1,5 m (pentru crocodilul pitic) ºi 10 m
(pentru crocodilul marin). Este un prãdãtor puternic; se repede fãrã ezitare la zebrele sau antilopele
care vin sã se adape. Se hrãneºte de asemenea cu peºti ºi pãsãri. Îi place sã stea întins la soare ºi sã se
lase îngrijit de niºte pãsãri mici care îl curãþã de lipitorile de pe piele; aceste pãsãrele îi curãþã chiar ºi
gingiile! În fiecare an, femela depune cam treizeci de ouã într-o groapã pe o plajã ºi le acoperã cu nisip.
Ea rãmâne în apropierea cuibului pentru a-l supraveghea. Când sunt gata sã iasã din ouã, puii scot niºte
þipete. Mama sapã atunci pãmântul pentru a-i ajuta sã iasã din cuib. Din acel moment fiecare dintre
ei va trãi, aproape cu siguranþã, cel puþin 70 de ani.
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LEBÃDA

L

ebãda este o pasãre acvaticã, binecunoscutã pentru
frumuseþe ºi pentru graþia zborului sãu. De aceea,
nu e deloc surprinzãtor faptul cã ea a fost reprezentatã în numeroase poveºti, balete ºi picturi de-a lungul
secolelor. Lebãda din fotografiile alãturate se numeºte
„lebãdã mutã“ sau „lebãdã domesticã“. Splendidul ei penaj
alb este alcãtuit din aproape 25.000 de pene! Dar sã ºtii cã
nu toate lebedele sunt domestice: o mare parte dintre ele
sunt migratoare ºi deci îºi schimbã locul în funcþie de
sezon. De asemenea, nu toate lebedele sunt complet albe;
unele lebede din Australia sunt chiar în întregime negre!
Lebãda trãieºte pe lacuri ºi se hrãneºte cu plante acvatice,
broaºte ºi peºti mici. Este o pasãre impunãtoare: poate
cântãri 20 kg, iar anvergura ei (distanþa dintre extremitãþile
aripilor când acestea sunt larg deschise) depãºeºte 2 m.
Împerecherea are loc primãvara. Masculul se recunoaºte
prin prezenþa unei umflãturi la baza ciocului. Femela îºi
construieºte cuibul pe marginea apei ºi depune în el între 5
ºi 8 ouã. Lebedele tinere sunt de culoare gri.
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FLAMINGOUL ROZ

A

ceastã pasãre elegantã, cu o
înãlþime de 1,5 m, este un piciorong ale cãrui picioare lungi
sunt terminate cu labe palmate. Ciocul
sãu încovoiat este foarte neobiºnuit:
este prevãzut cu lamele fine care îi
permit sã filtreze apa în care îºi gãseºte
hrana (alge, mici crustacee, moluºte ºi
viermi). Exact asta face atunci când îl
vezi înaintând cu ciocul în apã ºi capul
aplecat. Îºi datoreazã culoarea roz coloranþilor conþinuþi în micile crevete pe
care le mãnâncã în lacurile sãrate sau
sãlcii. Cu cât mãnâncã mai multe, cu
atât penajul se face mai roz! Dupã o
lungã paradã amoroasã, masculul ºi
femela se împerecheazã. Femela nu depune decât un singur ou o datã în cuibul

sãu care se numeºte „movilã“ (care este de fapt o ridicãturã
de pãmânt). Acest unic ou este clocit de cei doi pãrinþi timp
de 30 de zile. La ieºirea din ou, puiul este gri ºi are ciocul
drept. Pânã la vârsta de 2 luni, de la care ciocul sãu se
curbeazã ºi îi permite sã mãnânce singur, puiul este hrãnit
de mascul ºi femelã care îi regurgiteazã mâncarea. Doar spre
vârsta de un an penajul începe sã capete culoarea sa roz.
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EGRETA MARE

E

greta mare face parte din aceeaºi familie cu
stârcul. Ca ºi acesta, ea are un gât lung în
formã de S, un cioc lung, ochi de culoare
galbenã ºi picioare lungi. Femela ºi masculul seamãnã
atât de mult încât este aproape imposibil sã-i
deosebeºti între ei. În perioada de împerechere, pe
capul ºi pe spatele egretei cresc pene frumoase, lungi
ºi fine. La începutul secolului al 20-lea, aceste pene
deosebite (care erau denumite „egrete“) constituiau o
podoabã foarte modernã pentru pãlãriile doamnelor!
Acum, egreta este protejatã prin lege. Egreta cuibãreºte pe o platformã fãcutã din crengi, construitã întrun copac sau direct pe sol. Femela depune între 3 ºi
5 ouã de culoare albastrã-gãlbuie. Dupã circa 25 de
zile de incubaþie, puii ies din ouã; cei doi pãrinþi se
ocupã de ei ºi le aduc hranã (peºti, broaºte ºi mici
reptile). Când este adultã, egreta mãnâncã ºi ºopârle,
insecte ºi chiar iepuri!
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COCORUL

C

ocorul este o pasãre elegantã, cu un gât lung, un cioc scurt ºi un mers foarte graþios. Sunetele
scoase de cocor seamãnã cu niºte strigãte, cu sunetele unei trompete sau cu un clãmpãnit. El
este uºor de recunoscut în zbor dupã gâtul sãu lung ºi dupã picioarele lungi, pe care le þine în
prelungirea corpului. Când ajunge la vârsta reproducerii, cocorul alege o partenerã ºi formeazã un
cuplu care rãmâne unit pe viaþã. Cuplul cuibãreºte în mlaºtini sau pe pajiºtile umede. Cuibul este
construit direct pe pãmânt, iar femela depune în general 2 ouã. Apoi masculul ºi femela îºi împart
clocitul care dureazã 1 lunã. La scurt timp dupã ce ies din ouã, puii de cocor sunt capabili sã-ºi urmeze
pãrinþii; cãtre vârsta de 2 luni pot zbura. Cocorul reprezentat în fotografii este numit „cocor încoronat“.
Ghiceºti de ce? Pentru cã are într-adevãr pe cap o „coroanã“ fãcutã din pene fine aurii. Ca toþi cocorii,
el mãnâncã multe vegetale, dar ºi insecte, moluºte ºi mici vertebrate precum broaºtele.
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BROASCA
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A

ºa cum poþi vedea în fotografii, existã
broaºte de culori ºi dimensiuni foarte
variate. Broasca este un amfibian: ea
trãieºte atât pe pãmânt, cât ºi în apã. Labele
sale posterioare sunt palmate, ceea ce îi
permite sã înoate mai repede, cam ca tine când
utilizezi labele de înot. Ea se poate deplasa ºi pe
pãmânt, mergând sau fãcând salturi mari.
Unele broaºte, cum sunt cele douã din fotografiile de jos, sunt arboricole ºi se caþãrã în
copaci! În sezonul cald, masculul atrage femela
cu binecunoscutul sãu orãcãit: „oac… oac“, care
însoþeºte serile noastre de primãvarã. Împerecherea are loc în apã: femela depune mai multe
mii de ouã pe care masculul le fecundeazã
imediat. Câteva zile mai târziu apare mormolocul. El se transformã treptat în broascã (acest
proces se numeºte metamorfozã): îi apar picioarele ºi îi dispare coada. Cãtre vârsta de 3 luni,
plãmânii sunt formaþi ºi broasca poate sã iasã
din apã. Ea se hrãneºte mai ales cu insecte; le
prinde cu limba ei lungã ºi lipicioasã pe care o
lanseazã cu precizie în direcþia prãzii.
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STÂRCUL

S

târcul este o pasãre picioroangã,
care se hrãneºte cu peºti mici,
crustacee, insecte, amfibieni ºi
mici reptile pe care le pescuieºte în apele
dulci sau sãrate puþin adânci. Îºi înfulecã
prada dintr-o singurã înghiþiturã. Stârcul
reprezentat aici este „stârcul cenuºiu“.
Dupã cum se vede în fotografia de jos, are
irisul ochiului de culoare galbenã. Poþi
uºor sã identifici stârcul în zbor, datoritã
poziþiei caracteristice a gâtului sãu, îndoit
în formã de S. În fiecare an, primãvara,
stârcul revine în acelaºi loc pentru a se
reproduce. Masculul îºi apãrã atunci un
loc în arborele în al cãrui vârf are de gând
sã-ºi punã cuibul. Face paradã ºi îºi alege
o femelã care, dupã puþin timp, depune

între 3 ºi 5 ouã de culoare palã
albastrã-verzuie. Ouãle sunt clocite
de cei doi pãrinþi: ziua de mascul,
noaptea de femelã. Dupã ce stârculeþii ies din ouã, pãrinþii merg cu
schimbul, zi ºi noapte, sã caute hranã.
Aceste manevre dureazã pânã când
puii ajung la vârsta de 2 luni, când îºi
pãrãsesc pãrinþii.
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LIªIÞA

L

iºiþa este o pasãre cu o lungime de 35 cm. Este adesea confundatã cu ruda sa, „gãinuºa de apã“,
cu care se aseamãnã. Ca toate liºiþele, cea pe care o vezi în aceste fotografii are penajul negru.
Este liºiþa comunã în Europa: se recunoaºte dupã fruntea ºi ciocul sãu albe. Este o pasãre
sociabilã, care se adunã în cârduri imense pe lacuri ºi pe marile iazuri, unde îºi petrece iarna.
Imagineazã-þi vacarmul pe care-l fac mii de liºiþe care scot în acelaºi timp strigãtul care le este
caracteristic: „cau… cau“! Liºiþa îºi construieºte cuibul în stuf ºi îl
reutilizeazã în fiecare an. Aici femela depune între 4 ºi 11 ouã,
pe care le cloceºte 21 pânã la 24 de zile. Puii învaþã sã
zboare cãtre vârsta de 2 luni. Liºiþa se hrãneºte cu
vegetale acvatice. Pentru a le smulge de pe fundul
apei, ea poate sã se scufunde la mai mult de 7 m
adâncime ºi sã rãmânã sub apã timp de 30 de
secunde!
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LIBELULA

L

ibelula este una dintre cele mai vechi insecte zburãtoare de pe pãmânt. O libelulã care trãia acum mai
multe milioane de ani avea mãrimea unui pescãruº!
În zilele noastre dimensiunea unei libelule nu depãºeºte 10
cm. Zborul sãu este silenþios ºi rapid (cu o vitezã maximã de
80 km/h) ºi ea poate sã-ºi schimbe brusc direcþia în unghi
drept, sã zboare pe loc sau chiar înapoi. Libelula trãieºte în
apropierea râurilor ºi iazurilor. De altfel, în apa acestor râuri ºi
iazuri îºi ºi începe viaþa. Dupã un zbor nupþial în timpul cãruia are
loc împerecherea, femela depune ouãle pe plantele acvatice. Din fiecare
ou iese o larvã care trãieºte în apã timp de 1 pânã la 5 ani. Larva de libelulã este un prãdãtor foarte
activ: ea vâneazã larvele de þânþari ºi mormolocii. În timpul vieþii sale acvatice, larva nãpârleºte de
9 ori. La ultima nãpârlire, ea se agaþã de o plantã ºi se transformã în libelulã adultã zburãtoare.
Adultul nu trãieºte decât câteva sãptãmâni, dar, ca ºi larva sa, este un prãdãtor redutabil care se
hrãneºte cu muºte ºi cu fluturi.
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VIDRA

V

idra (lutra) poate fi
întâlnitã atât în vecinãtatea apelor dulci
(râuri, lacuri), cât ºi în a celor
sãrate (mãri, oceane). Corpul
acestui mic mamifer este bine
adaptat la înot: labele sale
scurte sunt palmate, iar coada
lungã îi serveºte drept cârmã;
de asemenea, vidra este capabilã sã rãmânã sub apã 8 minute fãrã sã respire! Este un
vânãtor foarte eficient. Se
hrãneºte mai ales cu peºte, dar
ºi cu broaºte, pãsãri ºi moluºte. Mustãþile sale mari sunt
foarte sensibile ºi îi permit sã
repereze miºcãrile prãzii în
întuneric sau în apã tulbure.
Adãpostul ei este sãpat în
malul taluzat. El este prevãzut
cu douã deschideri: una îi
permite accesul direct la apã,
cealaltã duce spre suprafaþa
solului. Aici, dupã 9 sãptãmâni
de gestaþie, femela aduce pe
lume între 2 ºi 5 pui. Vidra
comunicã prin ºuierãturi sau
prin sunete înãbuºite. Ea este
inteligentã, foarte sociabilã ºi
jucãuºã, calitãþi care o fac sã
fie foarte uºor de dresat, cel
puþin atunci când este tânãrã.
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URSUL SPÃLÃTOR

U

rsul spãlãtor are o înfãþiºare foarte neobiºnuitã. Printre particularitãþile lui se numãrã coada
inelatã cu negru ºi alb, micile sale labe anterioare care sunt niºte mâini în miniaturã foarte
agile ºi, bineînþeles, celebra mascã a lui Zorro pe care o poartã pe ochi! Este un animal
inteligent, blând ºi sociabil. Se îmblânzeºte foarte uºor atunci când este tânãr ºi, fapt foarte rar la
animale, se poate reîntoarce fãrã probleme în sãlbãticie dupã ce
a trãit alãturi de om. Ursul spãlãtor este un foarte bun
vânãtor; el scormoneºte cât e noaptea de lungã pe lângã
apã, cãutându-ºi hrana (porumb, crevete, broaºte,
peºti, pãsãri, fructe). ªtiai cã numele îi vine de
la faptul cã îºi spalã întotdeauna alimentele
înainte de a le mînca? Masculul este poligam
(el fecundeazã mai multe femele), iar femela
este monogamã (ea este fecundatã de un
singur mascul). Cuplul nu se formeazã decât
pe durata împerecherii. Douã luni mai
târziu, femela naºte între 3 ºi 5 pui ºi
îi creºte singurã. Prãdãtorii
ursului spãlãtor sunt puma,
râsul, coiotul… ºi omul,
care îl vâneazã pentru
blanã.
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SALAMANDRA

S

alamandra este un batracian, ca ºi rudele ei, broasca ºi broasca râioasã. Ea seamãnã puþin cu o
ºopârlã (care însã este o reptilã), dar se deosebeºte uºor de aceasta prin lipsa solzilor ºi a
ghearelor ºi prin pielea întotdeauna umedã. Fie cã este terestrã sau acvaticã, salamandra are
întotdeauna nevoie de umiditate pentru a putea trãi. De altfel, femela îºi depune ouãle în apã ºi larvele
sale sunt acvatice. Larvele ºi adulþii sunt carnivori. Larva se hrãneºte cu mormoloci ºi mici nevertebrate
acvatice, iar adultul vâneazã râme, limacºi, pãianjeni ºi insecte. Salamandra poate face sã îi cadã coada,
ceea ce îi permite uneori sã-ºi ia prãdãtorii prin surprindere ºi sã le scape. Îi creºte apoi altã coadã, care
însã rãmâne mai scurtã decât cea de dinainte. Salamandra are o lungime cuprinsã în general între 5 ºi
20 cm. Unele specii ajung totuºi pânã la 50 cm ºi, foarte surprinzãtor, salamandra uriaºã din China este
mai lungã de 1,5 m ºi poate trãi mai mult de 50 de ani!
179

PESCÃRUªUL ALBASTRU

C

olorat peste tot ºi durduliu, pescãruºul albastru este o pasãre
încântãtoare. Mãrimea sa variazã între 16 ºi 35 cm. Capul
mare ºi ciocul lung ºi puternic în formã de pumnal îi dau
silueta sa caracteristicã. Aºa cum o indicã ºi numele, el îºi pescuieºte
prada. Metoda sa de pescuit este foarte elaboratã! Cocoþat pe o
ramurã în apropierea apei, scruteazã cu vederea lui pãtrunzãtoare
apa ºi aºteaptã sã vadã trecând un peºte sau o broascã. Atunci
plonjeazã în apã ca un bolid, înhaþã prada în cioc ºi o duce cu el.
Dupã revenirea pe ramurã, îºi omoarã prada izbind-o de o creangã,
apoi o înghite dintr-o datã. Trãieºte în singurãtate, în afara
perioadei de reproducere, când pentru scurt timp se formeazã
cupluri. Îndrãgostiþii sapã atunci un cuib în mal ºi femela depune în
el 5 pânã la 7 ouã albe, pe care cei doi pãrinþi le clocesc timp de 3
sãptãmâni. Principalii prãdãtori ai pescãruºului albastru sunt
ºobolanul-de-apã, nevãstuica ºi vulpea.
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BARZA

B

arza are un cioc
lung, drept ºi roºu;
mersul ºi zborul ei
sunt graþioase. Barza tipicã,
reprezentatã în fotografii,
are aripile mari, albe cu
marginile negre; este înaltã
de circa 1,1 m ºi trãieºte pe
câmpii ºi în stepe. Existã, de
asemenea, ºi o barzã neagrã;
ea este mai rar întâlnitã,
puþin mai micã decât cea
albã ºi trãieºte mai mult în
pãduri. Barza se hrãneºte cu
mici rozãtoare, batracieni,
reptile, peºti ºi insecte. În
timpul iernii se îndreaptã
cãtre þinuturile calde, migrând în Africa, iar când se
apropie luna martie revine
în Europa pentru cuibãrit. O
întâlneºti atunci în multe
þãri ca Olanda, Belgia,
Ungaria, Polonia ºi pe la noi.
Ea îºi face cuibul în arbori,
dar ºi pe coºurile caselor!
Cuibul sãu este enorm: are
un diametru de 1,5 m ºi este
construit din crengi, pãmânt,
iarbã ºi paie. Femela depune
între 3 ºi 5 ouã, care sunt
clocite de ambii pãrinþi
timp de 45 de zile.
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NAGÂÞUL

N

agâþul este o pasãre de vreo treizeci de centimetri care se recunoaºte dupã moþul negru în
permanenþã ridicat. Acest moþ este format din 5 sau 6 pene negre foarte subþiri. În zbor se
recunoaºte de asemenea destul de uºor prin silueta sa rotunjitã ºi coloraþia alb cu negru a
aripilor. La origine nagâþul era o pasãre care trãia în zonele mlãºtinoase. În prezent el se gãseºte ºi
pe câmpiile ºi în þinuturile umede cu arbuºti. Este o pasãre migratoare: trãieºte în Europa între
martie ºi iulie, apoi pleacã în nord-vestul Africii. Se hrãneºte cu insecte, larve, viermi, moluºte,
grãunþe ºi, din când în când, cu vegetale. El scoate sunete caracteristice care sunt diferite dupã cum
zboarã sau stã pe sol: în zbor face „pic-uit“ sau „chi-uit“, iar la sol „ti-ti-ti-ti“. Cuibul sãu este o micã
groapã în pãmânt pe care o cãptuºeºte cu ierburi uscate. Aici femela depune 4 ouã pe care le
cloceºte timp de 25 de zile.
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IBISUL

P

asãrea foarte frumoasã pe care o vezi în fotografia de sus este
denumitã „ibis roºu“. Are o înãlþime de 60-90 cm ºi, ca toþi ibiºii,
un cioc lung ºi curb care le este caracteristic. Magnifica sa culoare
roºie ºi-o datoreazã unor coloranþi care se
numesc „pigmenþi carotenoizi“ ºi care se
gãsesc în prada pe care o vâneazã. Se
hrãneºte mai ales cu crabi ºi alte mici
crustacee acvatice, dar ºi cu insecte ºi chiar cu
mici reptile. Ibisul roºu trãieºte în colonii mari în
zonele de coastã ºi în smârcurile din nordul Americii de
Sud. Este o rudã apropiatã a celui mai cunoscut dintre ibiºi: ibisul sacru,
care este negru cu alb. Ibisul sacru era considerat de cãtre egiptenii din
timpul faraonilor ca trimisul zeului Thot. În anotimpul cald, femela ibis
construieºte un cuib în arborii care cresc în zonele mlãºtinoase. Ea
depune aici 3 sau 4 ouã care sunt clocite alternativ de cei doi pãrinþi ºi
din care, dupã 24 de zile, ies puii.
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GÂSCA DE CANADA

G

âsca de Canada este cea mai cunoscutã dintre gâºtele sãlbatice. Este, în acelaºi timp, gâsca cea
mai rãspânditã în America de Nord. Locuitorii Quebec-ului îi spun „dropie“. Ea este puþin mai
micã decât gâsca domesticã, iar capul ºi gâtul îi sunt negre. Gâºtele canadiene zboarã în stol:
stolul este condus de o gâscã în spatele cãreia celelalte se aranjeazã în forma unui V. Sosirea acestor
celebre formaþiuni în V pe cerul canadian anunþã schimbarea anotimpului: este începutul primãverii!
Atunci când gâºtele canadiene formeazã un cuplu, este pentru toatã viaþa. În perioada de reproducere,
cuplul îºi amenajeazã cuibul într-un
tufiº în apropierea unui râu sau, mai
adesea, pe o insuliþã în mijlocul unui
râu sau al unui lac. Femela depune
aici 5 sau 6 ouã care sunt clocite între
25 ºi 30 de zile. Bobocii încep sã
zboare cãtre vârsta de 2 luni. Mica
familie este foarte unitã ºi masculul o
apãrã cu înverºunare. Este, de altfel,
un adversar redutabil care poate respinge atacurile unei vulpi: loviturile
sale de aripi au o forþã surprinzãtoare!
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CULICUL

C

a ºi nagâþul, cocorul sau barza, culicul este o pasãre picioroangã migratoare. Mãrimea sa este
de circa 50 cm ºi se recunoaºte destul de uºor dupã ciocul sãu lung, subþire ºi arcuit, care-i este
caracteristic. Culicul trãieºte în câmpiile mlãºtinoase ºi în turbãrii. Acolo, direct pe pãmânt, îºi
face cuibul într-o scobiturã pe care o cãptuºeºte cu rãmurele. Cei doi pãrinþi clocesc ouãle. Puii sunt
capabili sã se hrãneascã singuri foarte repede dupã ce ies din ouã. La începutul verii, dupã ce ies puii,
culicul poate fi vãzut uneori cãþãrat pe baloþii de fân sau pe parii care delimiteazã lanurile. Se hrãneºte
cu insecte, larve, moluºte, viermi pe care-i gãseºte în pãmântul moale cu ajutorul ciocului sãu lung;
mãnâncã de asemenea din când în când muguri ºi bace. Strigãtul lui, un fel de „curlii, curlii, curliculi
curli“, i-a adus de altfel ºi numele.
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ªTIUCA

S

tiuca are un bot lung ºi lat, plin de dinþi tãioºi, ºi un corp alungit care poate ajunge pânã
la 1,5 m. Caracteristicile ei i-au adus ºi numele de „rechin de apã dulce“. Bineînþeles, nu este
un rechin, dar este un prãdãtor la fel de vorace ºi de temut ca ºi acesta. ªtiuca este solitarã
ºi îºi vâneazã prada stând la pândã. Ea rãmâne imobilã, ascunsã printre plantele acvatice; atunci
când un banc de peºti mici are proasta inspiraþie sã-i treacã prin apropiere, ea se repede asupra
lui ºi, dintr-o loviturã de coadã, prinde prada ºi o înghite, începând de la cap. ªtiuca se gãseºte în
cursuri de apã adânci, al cãror curent este destul de lent, ºi în lacuri ºi iazuri nu prea reci, cu
malurile ierboase. Femela depune între 30.000 ºi 60.000 de icre în mijlocul vegetaþiei acvatice ºi
într-o zonã puþin adâncã. Creºterea puietului este foarte rapidã ºi ei pot trãi cam douãzeci de ani.
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PÃSTRÃVUL

P

ãstrãvul are o lungime de 40 pânã la 80 cm; indivizii mai bãtrâni pot ajunge chiar la 1 m ºi la o
greutate de 10 kg! Pãstrãvul de râu (sau pãstrãvul brun) pe care-l vezi în fotografie este
pãstrãvul care trãieºte în Europa. Corpul sãu este constelat de pete negre ºi roºii; ele îi servesc
drept camuflaj pentru a trece neobservat printre pietre ºi jocurile de luminã din râuri. El trãieºte în apele
reci ºi se simte bine mai ales în râurile de munte. Pãstrãvul se hrãneºte cu larve, cu insecte pe care le
prinde de pe suprafaþa apei, cu moluºte ºi cu peºti mici. Perioada de reproducere a pãstrãvului de râu se
întinde din octombrie pânã în ianuarie. El urcã atunci pe râu ca ºi ruda sa somonul, pentru a-ºi depune
icrele în locuri speciale, numite zone de reproducere. Ajunsã la destinaþie, femela sapã un adevãrat cuib
în pietriº, cu ajutorul cozii; ea depune aici icrele pe care masculul se grãbeºte sã le fecundeze cu lapþii
sãi ce conþin spermatozoizii. Dupã ecloziune, puietul coboarã pe cursul râului; ei îl vor urca din nou
atunci când vor atinge maturitatea sexualã, cãtre vârsta de 2 pânã la 4 ani. Pãstrãvul este foarte apreciat
de cãtre pescari. Se pescuieºte cu ajutorul unei „muºte“, care se fabricã prin rãsucirea în jurul cârligului
a unor fulgi sau fire de pãr pentru a imita o insectã care s-ar aºeza pe apã!
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În câmpiile ierboase ºi în prerii
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BIZONUL
izonul este o rudã a vacii, dar
într-o variantã cu o cocoaºã ºi
mult mai impunãtoare! El este
un animal foarte viguros ºi imprevizibil: aleargã foarte repede ºi ºarjeazã
fãrã ezitare atunci când se simte
ameninþat! Chiar dacã este foarte frig,
iarna nu îi ridicã multe probleme bizonului: este bine protejat de blana sa groasã
ºi îºi gãseºte hrana îndepãrtând zãpada cu
lovituri puternice de cap. Are un auz foarte bine
dezvoltat ºi poate recunoaºte mirosurile de la o distanþã de
3 km. Bizonul din Europa (zimbrul) trãieºte în pãduri, iar bizonul american (ca aceia pe care-i vezi în
aceste fotografii) trãieºte în marile prerii. Din pãcate, la ora actualã mai poate fi întâlnit numai în
rezervaþii ºi parcuri. Cu circa 200 de ani în urmã a fost vânat în mod excesiv pentru blana sa minunatã.
Aceastã vânãtoare anarhicã a avut ca rezultat decimarea imenselor cirezi de mii de indivizi care
efectuau migraþii foarte lungi.

B
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IEPURELE DE CÂMP
epurele de câmp se deosebeºte de iepurele de vizuinã (sau lapinul) prin urechile ºi membrele sale
posterioare mai lungi ºi prin absenþa pleoapelor la ochi. Lungimea membrelor lui posterioare este
cheia rapiditãþii sale (poate fugi cu viteze de pânã la 80 km/h). El fuge în zig-zaguri întrerupte de
salturi care pot atinge lungimea de 7 m. Spre deosebire de lapin, iepurele de câmp nu îºi sapã un
adãpost; el se odihneºte de unul singur într-o micã adânciturã, numitã „culcuº“. În perioada de
împerechere, iepurii se urmãresc ºi se bat boxând cu labele din faþã. Femela (iepuroaica) aduce pe lume
în culcuº între 1 ºi 7 iepuraºi. De la naºtere, iepuraºii au blanã, vãd ºi sunt capabili sã pascã iarbã. Ca
la toate rozãtoarele, incisivii nu au smalþ pe faþa internã ºi cresc neîntrerupt. Aceastã creºtere dentarã
continuã îi obligã pe iepuri sã ronþãie fãrã încetare pentru a-ºi toci dinþii, sub ameninþarea de a-ºi
vedea incisivii prea lungi ºi de a nu mai putea sã se hrãneascã.

I
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CÂINELE PRERIILOR

âinele preriilor nu este un câine, ci un mic rozãtor de circa 30
cm care aparþine aceleiaºi familii ca ºi veveriþa ºi marmota; el
trãieºte din Canada pânã în Mexic. Are ºi o rudã în Europa
Centralã care îi seamãnã foarte mult: popândãul. Câinele preriilor îºi
datoreazã numele strigãtului sãu, care aduce cu lãtratul unui câine.
Când câinii preriilor se hrãnesc în grup, cu ierburi, existã întotdeauna
printre ei un individ ridicat pe labele din spate, care are rol de
santinelã pentru a descoperi prãdãtorii (vulpea, coiotul, acvila regalã,
ºarpele). La cea mai micã nesiguranþã, el dã alarma ºi sare în
ascunzãtoare. Aceasta este formatã din camere legate printr-un
tunel cu lungimea de 3 pânã la 5 m. Sunt numeroase ascunzãtori
aºezate una lângã alta; ele formeazã un veritabil „oraº“ subteran,
locuit de sute sau mii de indivizi. La începutul secolului al 20-lea,
unele dintre aceste „oraºe“ numãrau pânã la 40 de milioane de
indivizi! Acum, câinele preriilor este pe cale de dispariþie!

C
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EMU

mu ocupã poziþia a doua în clasamentul celor mai
mari pãsãri, imediat dupã ruda sa, struþul; el are o
înãlþime de aproape 2 m. Aripile sale sunt foarte
mici ºi el nu poate sã zboare; prin compensaþie, este un
excelent alergãtor. Trãieºte în ºesurile pãduroase, în
câmpiile, savanele ºi pãdurile de eucalipþi din Australia. Se
deplaseazã în grupuri mici în cãutarea hranei ºi a apei.
Cuplul se formeazã în sezonul de împerechere ºi masculul
îºi pãzeºte cu gelozie femela. Aceasta din urmã depune
între 8 ºi 15 ouã într-un cuib din frunze ºi iarbã pe
care masculul îl construieºte direct pe sol. ªi tot
masculul este acela care cloceºte ouãle timp de
aproape 2 luni ºi care are apoi grijã de puiºori
pânã când aceºtia împlinesc 20 de luni. Este
atent mai ales la acvilã: aceasta este cel mai periculos duºman natural al micilor emu. Puii se hrãnesc
cu insecte; adulþii se hrãnesc ºi cu grãunþe ºi fructe. Strigãtul sãu este ciudat: seamãnã cu un ecou; se
spune cã mugeºte!

E
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COIOTUL
oiotul are o reputaþie proastã, dar care nu este întemeiatã. În realitate, nu este periculos nici
pentru om, nici pentru turmele de animale domestice. Din contrã, hrãnindu-se cu mici
rozãtoare care se înmulþesc rapid ºi cu stârvuri, el este mai degrabã util! Ca ºi ruda sa, lupul,
noaptea coiotul urlã. El poate ºi sã scheaune, sã mârâie, sã geamã ºi sã þipe. La coiot, femela este cea
care alege partenerul ºi cuplul este unit pentru mai mulþi ani. Femela se instaleazã într-un bârlog ca
sã nascã. În timp ce ea se ocupã de cei 4 pânã la 10 pui, masculul stã de pazã ºi aduce mâncarea. Puii
sunt o pradã uºoarã pentru lup, pumã ºi ursul brun; la vârsta adultã, însã, coiotul scapã uºor
prãdãtorilor sãi pentru cã este cel mai rapid dintre canide (poate fugi cu 60 km/h). Acest animal are
totuºi douã defecte care îi joacã adesea renghiuri: are prostul obicei de a se întoarce des în timpul
alergãrii ºi are un somn adânc.
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SURICATA
cest animal mic este o
rudã a mangustei; ea
are circa 50 cm în
lungime (din care 20 sunt ai
cozii). Este un animal foarte
blând care se domesticeºte uºor.
Este sociabilã ºi trãieºte în grup
familial care cuprinde pânã la
30 de indivizi. Vizuina sa poate
fi alcãtuitã din câteva galerii sau
poate forma un veritabil labirint
de zeci de metri ºi cu foarte
multe intrãri. În aceastã vizuinã
femela aduce pe lume între 2 ºi
4 pui. Suricata este omnivorã;
mãnâncã insecte, mici ºopârle ºi
amfibieni. Le vâneazã ºi sare pe
ele cu o rapiditate ºi o agilitate
extraordinare, apoi le omoarã
muºcându-le de dupã cap.
Suricata este sensibilã la frig; de
aceea o vezi adesea, ca în
aceastã fotografie, încãlzinduse la soare, ridicatã pe picioarele
din spate ºi lipitã strâns de
celelalte. Tot în aceastã poziþie
ridicatã ea stã de pazã pentru a
se proteja de prãdãtori, între
alþii de pãsãrile rãpitoare. Îndatã
ce o suricatã dã alarma, toate
celelalte se reped în vizuinã.
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CANGURUL
angurul este marsupialul cel mai cunoscut din Australia. Trãieºte în cete de
circa zece indivizi conduse de un mascul bãtrân. Se deplaseazã pe lungile
lui membre posterioare, prin salturi, uneori mai mari chiar de 10 m. Coada
sa lungã îl ajutã sã-ºi pãstreze echilibrul în timpul acestor salturi, dar o
foloseºte ºi ca sprijin când se odihneºte ºi ca sã loveascã în pãmânt pentru
a-i preveni pe ceilalþi asupra vreunui pericol. Labele din faþã sunt scurte ºi
au gheare; el le foloseºte la culesul hranei (ierburi ºi fructe), la
pieptãnatul blãnii ºi la apãrare în timpul luptelor. Caracteristica cea mai
remarcabilã a acestui animal este, fãrã nici o îndoialã, prezenþa unei
pungi marsupiale (pe scurt, marsupiu) pe abdomenul femelei. Aceastã
pungã moale adãposteºte minusculul pui de cangur imediat dupã
naºtere. Acesta are atunci numai 3 cm ºi nu este format pe deplin.
El îºi terminã dezvoltarea în marsupiu ºi rãmâne aici pânã la vârsta
de 7-8 luni.
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VIPERA

xistã numeroase specii de vipere. Se recunosc destul de uºor dupã capul lor lat, caracteristic, în formã de triunghi. Au o lungime de circa 70 cm, dar cele mai mari specii pot
atinge 2 m. Viperele depun în general ouã (se spune cã sunt ovipare), dar existã ºi vipere
care sunt vivipare (femela aduce pe lume mici ºerpiºori). Vipera este un vânãtor foarte eficient: ea
este capabilã sã atace cu o asemenea rapiditate, încât este aproape imposibil sã îi vezi miºcarea.
Ea paralizeazã ºi omoarã mici rozãtoare muºcându-le cu cei doi colþi lungi ºi veninoºi. Aceºti colþi
sunt legaþi fiecare de câte o glandã care fabricã veninul pe care îl injecteazã în pradã în timpul
muºcãturii. Vipera îºi înghite apoi prada întreagã, fãrã sã o mestece, ºi o digerã lent.
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TATUUL

ite, uite ce animal ciudat! De fapt, în afarã de pangolin, tatuul este singurul mamifer care are
carapace. Ea îi acoperã corpul de la cap pânã la coadã ºi este constituitã din plãci osoase
acoperite de material cornos. Este o veritabilã armurã. Când tatuul se simte ameninþat, el se
face ghem pentru a se proteja. Se hrãneºte cu viermi, vegetale ºi, mai ales, cu termite ºi furnici. Le
repereazã datoritã mirosului sãu excelent ºi sapã pãmântul cu o rapiditate incredibilã ca sã le scoatã ºi
sã le prindã cu limba lui lipicioasã. Acest animal mic cu lungimea cuprinsã între 25 ºi 60 cm poate trãi
aproape peste tot în lume, dar nu suportã nici seceta, nici gerul. El doarme într-o vizuinã pe care ºi-o
sapã la 2 m sub pãmânt. O ocupã, în general, singur. Dupã 4 luni de gestaþie femela naºte aici
întotdeauna 4 pui. Aceºtia sunt adevãraþi cvadrupleþi; carapacea lor apare la câteva zile de la naºtere.
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IEPURELE DE VIZUINÃ

epurele de vizuinã (sau lapinul) trãieºte într-un adãpost. La cel mai mic pericol, el
bate pãmântul cu labele din spate ca sã-i avertizeze ºi pe ceilalþi iepuri, apoi
„plonjeazã“ pentru a se pune la adãpost. În vizuinã, dupã 1 lunã de gestaþie,
se nasc iepuraºii care sunt goi (nu au pãr), pe un pat de pãr amenajat de mama
lor. Tot aici iepuroaica îºi alãpteazã puii timp de douãzeci de zile. Ea este foarte
prolificã, având 4 sau 5 gestaþii pe an, fiecare de 2 pânã la 7 pui: în 6 ani ea poate
avea mai mult de 200 de descendenþi! La
rãsãritul ºi la apusul soarelui, toþi aceºti iepuri
se adunã pe pajiºti ca sã mãnânce ierburi ºi sã
lingã roua care s-a depus pe plante. Lapinul are
un miros excelent ºi adulmecã tot timpul (asta
face când îºi miºcã nãsucul). Existã mulþi iepuri
sãlbatici, iar omul a domesticit unele specii
pentru carnea ºi blana lor, pentru a le face
animale de companie ºi chiar, dupã secolul
al 19-lea, animale de laborator.
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În codri ºi în pãduri
203

204

CERBUL
erbul se ascunde în pãdure ziua, iar noaptea se hrãneºte
în luminiºuri. Ciutele trãiesc în grupuri numite „cete“,
care sunt conduse de o ciutã experimentatã. Masculii nu rãmân cu ciutele decât în perioada
de împerechere. Pentru a se apãra, ciutele nu trebuie sã se bazeze decât pe ele însele. La cel mai mic
pericol, acest pretins „rege al pãdurii“ o zbugheºte ca un iepure. Numai masculii au coarne. Acestea
nu sunt fãcute din material cornos, ci sunt adevãrate oase; ele cad în fiecare an (se spune cã sunt
caduce), pentru a creºte cu o ramurã în plus. Toamna, masculii se provoacã ºi se înfruntã pentru a
câºtiga inima ciutelor. Cel mai adesea se mulþumesc sã scoatã strigãtul lor (boncãluit) care rãsunã în
pãdure, ºi sã se împingã unul pe altul
cu puternice lovituri de coarne.
Primãvara, ciuta dã naºtere unui pui
care va rãmâne alãturi de ea timp de
2 ani. Pãrul cafeniu cu pete albe al
iedului se va transforma puþin câte
puþin ºi va deveni uniform ca ºi cel al
pãrinþilor.
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PLOªNIÞA
acã gãseºti vreuna pe tine atunci când te plimbi prin pãdure, ai grijã mai ales sã n-o striveºti.
Aceastã insectã ce are corpul ca un solz este inofensivã. Singurul lucru pe care-l poate face
dacã o striveºti sau dacã se simte ameninþatã, este sã lase un miros acru ºi dezagreabil.
Ploºniþa pe care o vezi în imagine este ploºniþa de pãdure; ea este fitofagã, ceea ce înseamnã cã se
hrãneºte cu plante, mai precis cu seva plantelor. Dar trebuie sã ºtii cã unele ploºniþe se hrãnesc cu alte
insecte ºi cã ploºniþele-de-pat (stelniþele), de exemplu, sug sângele mamiferelor ºi pot transmite
maladii, la fel ca þânþarii. Pentru a suge lichidele (sevã sau sânge), ploºniþa strãpunge scoarþa plantei
sau pielea animalului cu ajutorul rostrului sãu (piesele sale bucale transformate în ac). Acest rostru,
precum ºi aspectul aplatizat al animalului îþi permit sã înþelegi analogia dintre aceastã insectã ºi
piuneza pe care o înfigi în perete!
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COATI

ste denumit adesea „micul urs“. Coati
are labele scurte ºi înarmate cu gheare
puternice, dar asemãnarea sa cu ursul se
opreºte aici. Coati seamãnã mai degrabã cu un
urs spãlãtor, dar are un corp mai subþire, o
coadã mai lungã ºi stufoasã ºi un bot mai
alungit ºi suplu. Botul îi foloseºte pentru a
scormoni pãmântul în cãutarea hranei. Coati
este omnivor, el mãnâncã deci de toate: insecte,
animale mici, ouã de pãsãri, dar preferã cu
adevãrat fructele. Trãieºte în grupuri mici ºi
este arboricol. Este cu adevãrat un cãþãrãtor
abil, care este capabil, ca ºi veveriþa, sã coboare
din copaci cu capul înainte.
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CUCUVEAUA
208

a fel ca ºi ruda sa, bufniþa, cucuveaua
este o pasãre rãpitoare nocturnã (ea
este activã ºi vâneazã noaptea). În
schimb, are un aer mai puþin sever
decât aceasta, poate pentru cã este
toatã numai rotunjimi: capul sãu
este rotund, ochii sunt rotunzi ºi
mari, aripile sunt rotunjite. Cucuveaua cuibãreºte în arbori scorburoºi sau în cavitãþi, poate veni
chiar sã locuiascã în hambarul tãu
dacã gãseºte o intrare în acoperiº.
Penele ei sunt suple ºi îi permit sã
zboare fãrã zgomot. Ea mãnâncã mici
rozãtoare, câteodatã pãsãri mici,
broaºte, melci ºi mai cu seamã insecte. Prinde întotdeauna prada la
sol. Atunci când terminã de digerat
mâncarea, aruncã afarã prin cioc
pãrþile necomestibile sub forma unor
mici cocoloaºe.
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BUFNIÞA
ceastã pasãre discretã, cu ochii mari ºi galbeni ºi cu privirea fixã, pare
ieºitã dintr-o poveste de groazã. Ciufurile pe care bufniþa le are de
ambele pãrþi ale capului sunt smocuri de pene care imitã urechile
unei pisici. Bufniþa este o pasãre rãpitoare care vâneazã noaptea, ajutatã
de vederea ºi auzul sãu foarte dezvoltate. Ea zboarã fãrã zgomot, ceea ce
îi permite sã se nãpusteascã asupra prãzii fãrã sã-i lase acesteia timp sã se
zbatã. Cum este adesea cazul la pãsãrile de pradã, femela este mai mare decât
masculul ºi ea este cea care hrãneºte ºi apãrã puii. Ea nu-ºi construieºte un cuib,
ci îºi depune ºi îºi cloceºte ouãle într-un cuib vechi, pãrãsit, al altor pãsãri, într-un copac scorburos sau
uneori chiar pe sol, într-o vizuinã abandonatã de câinele-preriilor. ªtiai cã bufniþa albã (sau ciuhurezul)
este emblema Quebec-ului? Ea simbolizeazã curajul ºi efortul.
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STURZUL
turzul se întâlneºte peste tot în lume; el trãieºte mai ales în pãdure, dar se simte la fel de atras
de parcuri ºi de parcele (acestea sunt lanuri sau livezi separate unele de altele prin garduri vii
sau copaci). Cântecul sãu este subþire, melodios ºi elaborat; sturzul este clasat, de altfel, printre
cele mai bune pãsãri cântãtoare. La sturz, abdomenul ºi pieptul sunt în general împestriþate (ca la
femela reprezentatã în fotografie împreunã cu puii ei). Aceastã pasãre îºi cautã hrana pe pãmânt: se
hrãneºte cu viermi, melci, insecte ºi fructe. Cuibul sãu se aseamãnã cu cel al mierlei; este în general
construit între ramurile unui copac, la o înãlþime ce variazã între 3 ºi 10 m de la sol. Femela este cea
care îl construieºte în martie-aprilie, din tulpini, rãdãcini ºi rãmurele. Dupã aceea ea depune în cuib 4
sau 5 ouã albastre-verzui presãrate cu puncte roºietice, pe care le cloceºte singurã timp de 2 sãptãmâni.
Tinerii pui sunt luaþi în grijã de mascul la 2 sãptãmâni dupã ce au ieºit din ouã ºi femela începe atunci
o a doua pontã (proces de eliminare ºi depunere a ouãlor).
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DIHORUL
ihorul are blana cafenie ºi se adãposteºte în arbori scorburoºi sau în
vizuini pãrãsite de alte animale.
Dihorul este mai activ noaptea ºi mãnâncã tot ce gãseºte: insecte, ºoareci,
pãsãri mici, frunze ºi rãdãcini. Este un
animal pe care este mai bine sã nu-l
deranjezi! Îi este caracteristic faptul cã
poate proiecta asupra inamicului un jet
de lichid urât mirositor produs la baza cozii
sale. Dar ºtiai cã poate sã-ºi orienteze jetul cu o precizie uluitoare
pânã la o distanþã de 3 m ºi cã mirosul sãu este atât de puternic
încât poate fi purtat de vânt aproape pânã la 1 km? Pentru a-ºi
proiecta lichidul, el se aºazã într-o poziþie de U, astfel încât sã
îndrepte spre inamic atât capul, cât ºi coada. Este vorba
de o armã redutabilã ºi prãdãtorii au tendinþa
de a-l evita.
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ARICIUL

hiar dacã este plin de þepi, ariciul este blând ºi temãtor. Atunci când se simte în pericol, îºi
zbârleºte þepii scurþi ºi ascuþiþi ºi se strânge ghem. Vulpea a gãsit totuºi o ºmecherie pentru a-l
„desfãºura“ ºi a-l mânca: îl stropeºte cu urinã pentru a-l
determina sã se desfacã, apoi îl prinde de abdomen, singura
parte a corpului care nu este protejatã de ace. Ariciul
trãieºte în familie ºi vâneazã noaptea; el consumã
multe animale aºa-numite dãunãtoare
(ºoareci de casã, ºoareci de pãdure, melci,
râme, insecte), aducând în felul acesta
imense servicii grãdinarilor. El se hrãneºte ºi
cu vipere, de a cãror muºcãturã nu se teme.
În timpul hoinãrelilor nocturne, ariciul
traverseazã des drumurile; el se deplaseazã
încet ºi se opreºte imediat pe loc atunci când
este orbit de farurile unei maºini. Iarna,
doarme într-un cuib pe care-l sapã sub un
strat de frunze moarte.
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ELANUL
lanul este cel mai mare dintre cervide. Urechile lui mari, nãrile groase ºi, mai ales, buza de sus
cãrnoasã ºi care atârnã îi dau un aspect foarte ciudat ºi un aer uºor nãtâng. Masculul este mai
mare decât femela, iar sub gâtul sãu atârnã un sac mare, pãros, care este numit „barbã“.
Coarnele masculului adult sunt aplatizate ca niºte palete ºi pot fi mai lungi de 1 m. Elanul trãieºte în
pãdurile umede din nordul Europei, Americii ºi Asiei. El se hrãneºte cu frunze de copaci, ferigi ºi muºchi.
Îi plac de asemenea crinii de apã ºi stuful care se gãsesc în mijlocul terenurilor mlãºtinoase. Este, de
altfel, mult mai uºor pentru el, deoarece le poate mânca stând în picioare. Picioarele din faþã fiindu-i
mai înalte decât cele din spate, este obligat sã îngenuncheze ca sã bea ºi, de asemenea, ca sã pascã,
dacã plantele sunt joase!
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LUPUL

216

upul trãieºte în haite foarte bine organizate ºi ierarhizate. ªeful haitei este masculul cel mai
mare ºi cel mai puternic; urmeazã apoi ceilalþi masculi, femela ºefului, celelalte femele ºi, în
sfârºit, puii de lup în ordinea forþei. Lupul este miop; nu ºi-ar recunoaºte nici mãcar confraþii
de la o distanþã de 50 cm! Noaptea, totuºi, vederea sa este mult mai sigurã decât ziua ºi aceasta este
perioada în care el iese sã vâneze. Auzul, în schimb, îi este foarte fin. Dar, dintre toate simþurile, cel al
mirosului îi este cel mai util; este capabil sã simtã mirosul prãzii de la 2 km. Imediat ce repereazã prada,
haita o urmãreºte pânã când aceasta este epuizatã. Lupul fuge foarte repede ºi fãrã zgomot, deoarece
fuge pe vârfurile picioarelor.
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RÂSUL

218

cest formidabil cãþãrãtor cu vederea pãtrunzãtoare trãieºte la fel de bine în pãduri, cât ºi la
ºes ºi în munþi. El seamãnã cu o pisicã mare; dar urechile sale se terminã în mod caracteristic
cu un smoc din peri negri ºi aspri ºi, evident, dinþii sunt mult mai puternici decât ai pisicii!
Este un animal prudent ºi rãbdãtor care vâneazã noaptea. Prada sa este alcãtuitã din ºoareci de
câmp, cãprioare, capre negre, sconcºi ºi, câteodatã, oi. Este solitar ºi nu trãieºte în cuplu decât în
perioada de împerechere. ªi aceasta doar pentru scurt timp, cãci femela îºi educã apoi singurã cei
2 pânã la 6 pui nãscuþi din aceastã împreunare. Tinerii râºi îºi pãrãsesc mama în jurul vârstei de 10
luni ºi pot trãi între 15 ºi 17 ani. Inamicii râsului sunt puma, lupul… ºi omul, care îl vâneazã pentru
blana sa plãcutã ºi mãtãsoasã.
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VULPEA

ste un animal elegant, prudent ºi mai ales viclean. Pentru a scãpa de duºmani, îi face sã-ºi
piardã suflul atrãgându-i dupã ea pe un teren plin de obstacole, apoi se descotoroseºte de ei
intrând într-o mlaºtinã sau sãrind într-o micã ascunzãtoare. Vulpea roºie este un animal
nocturn: ea doarme ziua ºi vâneazã noaptea. Trãieºte singurã pânã în sezonul de împerechere. Cu puþin
înainte de naºterea celor 6 pânã la 12 pui, pãrinþii le amenajeazã o vizuinã sau refolosesc o vizuinã
veche de bursuc. Pânã la vârsta de 1 lunã, puii de vulpe sug lapte de la mama lor; dupã aceea, mãnâncã
hrana pe care pãrinþii o digerã în prealabil ºi apoi o regurgiteazã. Cãtre 4 luni, puii îºi pãrãsesc pãrinþii,
moment în care aceºtia se separã pentru ca fiecare sã trãiascã din nou singur. Dacã nu se îmbolnãvesc
de turbare ºi dacã nu cad pradã unor animale mai puternice decât ele (ca lupul, câinele sau râsul) sau
focurilor de armã ale vânãtorilor care le urmãresc pentru blana lor splendidã, vulpile pot sã trãiascã
între 8 ºi 12 ani.
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MISTREÞUL
cest cocoºat al pãdurilor este ruda sãlbaticã a porcului, dar, spre deosebire de acesta din urmã,
el nu-ºi petrece timpul bãlãcindu-se în mocirlã! Face ºi el câte o baie de nãmol din când în
când, dar numai ca sã se rãcoreascã sau ca sã-ºi cureþe pielea de paraziþi. Ca ºi la porc, botul
mistreþului se terminã cu un rât cu ajutorul cãruia scormoneºte pãmântul pentru a-ºi procura hrana:
rãdãcini, tuberculi, mici animale ºi stârvuri. Femela mistreþului (scroafa) poate avea între 2 ºi 6 pui la
o fãtare. Pânã la vârsta de 6 luni, puii au pielea dungatã. Atunci când suge laptele de la mama lui,
fiecare pui foloseºte întotdeauna aceeaºi mamelã. Atenþie, dacã întâlneºti în pãdure un mistreþ, sã ºtii
cã atunci când scrâºneºte din dinþi (se spune cã „sparge alune“) înseamnã cã este pregãtit sã atace… ºi
un mascul mare are cam 150 kg de muºchi!
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CERBUL-LOPÃTAR

cest animal graþios are blãniþa roºcatã, adesea pãtatã cu alb. Ca ºi rudele lui, cerbul, cãpriorul,
renul ºi elanul, este un rumegãtor. Ca ºi ceilalþi, masculul poartã pe cap o pereche de coarne
care cresc din nou în fiecare an ºi care sunt acoperite de o piele specialã numitã „velur“. La
cerbul-lopãtar, extremitãþile coarnelor sunt aplatizate. Cu puþin înainte de a-i cãdea coarnele,
cerbul-lopãtar ºi le freacã de arbori sau arbuºti ºi velurul cade în fâºii. Masculii ºi femelele trãiesc
separat ºi nu se adunã la un loc decât în perioada de reproducere. Ciuta aduce pe lume în general un
pui (iedul), dar câteodatã ºi doi sau chiar trei! Pielea cerbului-lopãtar este foarte apreciatã de om
pentru cã dã un material pentru confecþii foarte moale, de foarte bunã calitate!

A

223

CIOCÃNITOAREA
iocãnitoarea mare sau ghionoaia este
neagrã cu alb. Ea are un moþ frumos de
pene ºi o „mustaþã“, care la mascul sunt
roºii, iar la femelã negre. Ciocãnitoarea este un
partener fidel. Într-adevãr, la aceastã pasãre de
pãdure nu existã divorþ: o datã format, cuplul
rãmâne unit pe viaþã. Cuplul cuibãreºte în
arbori unde ocupã o scorburã mare. În aceeaºi
locuinþã masculul ºi femela clocesc pe rând 3
sau 4 ouã. Ciocãnitoarea nu poate fi observatã
întotdeauna cu uºurinþã; în schimb, se aude de
la mare distanþã graþie sunetului caracteristic
„toc-toc-toc“, care rãsunã în pãdure! Este
zgomotul pe care-l face când loveºte arborii cu
ciocul sãu foarte dur. În acest fel ea strãpunge
ºanþurile sãpate sub scoarþa arborilor de larvele
insectelor sau de furnici. Apoi, cu limba ei lungã
ºi ascuþitã, le înjunghie ºi le
mãnâncã.
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BURSUCUL
cest animal cu capul mascat în negru ºi alb trãieºte într-o familie formatã din 5 pânã la 12
indivizi. Bursucul (sau viezurele) este nocturn ºi râmãtor; el se hrãneºte cu animale mici
(râme, cârtiþe), cu fructe sau cu miere. Posedã glande odorizante cu ajutorul cãrora îºi
marcheazã teritoriul ºi îºi impregneazã semenii cu mirosul lui în timpul ºedinþelor de recunoaºtere
olfactivã „spate în spate“. Viezurii din Asia sunt în stare chiar, ca ºi sconcºii ºi dihorii, sã secrete un
miros respingãtor. În ciuda acestui fapt, bursucul este un exemplu de curãþenie: vizuina sa ºi
împrejurimile sunt întotdeauna
remarcabil de curate. Adãpostul
sãu complicat cuprinde întotdeauna
mai multe galerii ºi mai multe
deschideri, permiþând aerisirea ºi
fuga. Unele vizuini sunt rezultatul
muncii mai multor generaþii de
viezuri ºi sunt veritabile labirinturi
care pot atinge adâncimi de 4 m,
pe spaþii de 2 km!
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u coada sa groasã ca un mãnunchi de
pene, acest animal mic, negru cu alb,
de talia unei pisici, te face sã
te gândeºti la o jucãrie de pluº
sau la un personaj din
desenele animate. Dar nu te
lãsa înºelat: sconcsul este
o rudã a dihorului ºi, la fel ca
acesta, are la baza cozii
douã glande mici care produc
un „mosc“ cu miros respingãtor! Dacã este în pericol,
sconcsul poate proiecta acest
lichid uleios, urât mirositor ºi
iritant asupra inamicului. Adio, zile
bune! Din fericire, sconcsul nu va
utiliza aceastã apãrare decât ca ultimã variantã. Într-adevãr, atunci
când este deranjat, mai întâi el mârâie sau ºuierã ºi loveºte des
pãmântul cu labele din faþã. Sconcsul este un animal
nocturn: el se hrãneºte noaptea scurmând pãmântul cu
ghearele lui lungi în cãutare de insecte, larve, plante
sau mici animale. La sfârºitul toamnei, sconcsul
ºi-a fãcut rezerve serioase de grãsime sub piele;
atunci femela cautã un adãpost adânc, unde
îºi va putea petrece toatã iarna împreunã
cu cei 4 pânã la 6 pui pe care i-a
nãscut în primãvarã.
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VEVERIÞA
scusit cãþãrãtor cu ochi fermecãtori ºi coada
stufoasã, acest mic rozãtor este acrobatul
pãdurii. Are un temperament agitat ºi certãreþ.
Este ºi temãtoare, ºi solitarã, dar îºi apãrã cu îndârjire
teritoriul. Se hrãneºte cu mlãdiþe tinere, scoarþã de
copac, alune, ghinde ºi, uneori, cu ouã pe care le
ºterpeleºte din cuiburile pãsãrilor. În anotimpul
cãlduros ea îºi face o cãmarã cu provizii: poate
strânge aproape 100 kg de provizii pe care le îngroapã
aproape peste tot ºi pe care le va dezgropa iarna,
când hrana va fi rarã. Veveriþa îºi face cuibul într-o
scorburã de copac, suficient de sus pentru a fi la
adãpost de prãdãtorii sãi, care sunt râsul, vulpea ºi
bufniþa. Cuibul sãu este de formã sfericã, fãcut din
rãmurele ºi frunze ºi cãptuºit cu muºchi ºi cu pene.
În acest cuib, femela aduce pe lume între 4 ºi 6 pui
la o naºtere.
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La þarã
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COCOªUL ªI GÃINA
ãina este cel mai rãspândit animal de
crescãtorie din lume. Carnea sa ºi
ouãle pe care le face aproape în
fiecare zi fac parte dintre principalele surse de
proteine pentru multe populaþii. Cocoºul este în
general foarte colorat, spre deosebire de gãinã, ºi
creasta de culoare stacojie de pe capul lui este
mult mai dezvoltatã. Cu siguranþã cã deja te-a trezit
dimineaþã devreme cu faimosul lui strigãt: „cucuriguuu“, mult mai impresionant decât cotcodãcelile ºi
cârâielile gãinilor! El este agresiv ºi nu tolereazã uºor prezenþa
unui alt cocoº în coteþul sãu de pãsãri; aceasta duce inevitabil la certuri
care se rezolvã cu puternice lovituri de cioc ºi de pinteni (pintenii sunt excrescenþele lungi,
cornoase de pe labele cocoºului, pe care poþi sã le vezi în fotografia din stânga). Gãinile alese pentru a
face pui clocesc o duzinã de ouã timp de 21 de zile; puiºorii ies din ouã spãrgându-le coaja cu ciocul.
Gãinilor ºi cocoºilor le place foarte mult sã mãnânce râme, boabe de porumb
ºi de grâu, iarbã ºi mici insecte. Tot ciugulind, ele înghit ºi mici
pietricele, care o datã ajunse în pipotã ajutã la zdrobirea grãunþelor.
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VACA
aca mugeºte sau
zbiarã. Ea este o
adevãratã fabricã de
produs lapte! ªtiai cã unele
vaci de lapte pot sã dea
pânã la 4 gãleþi mari de
lapte pe zi? Laptele poate fi
bãut, dar poate fi folosit ºi
pentru a face iaurt, unt,
smântânã proaspãtã, îngheþatã ºi nenumãrate brânzeturi. Bineînþeles, laptele
vacii îi foloseºte ºi ca hranã
viþelului pe care ea îl fatã
dupã 9 luni de gestaþie (ca
la om!). Vaca este un rumegãtor ºi, ca toate rumegãtoarele, ea nu mestecã iarba
pe care o paºte. Iarba se
acumuleazã în stomac, apoi
urcã de la stomac în gurã
pentru a fi mestecatã îndelung – sau rumegatã –
înainte de a fi înghiþitã definitiv. În rumenul vacii (unul
dintre
compartimentele
stomacului), iarba este digeratã datoritã acþiunii unor
bacterii specializate în distrugerea celulelor vegetale.
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RAÞA
oate raþele, fie ele sãlbatice (ca superba raþã sãlbaticã mare
reprezentatã în medalion), fie de fermã (ca raþa albã din
dreapta), au labele palmate ºi merg legãnându-se
caraghios pe marginea iazurilor ºi a bãlþilor. Femela face cam
zece ouã într-un cuib pe sol ºi, o datã ouãle depuse, ea le
cloceºte timp de 28 de zile. Atunci când ies din ouã, bobocii
de raþã sunt acoperiþi cu un puf galben sau cafeniu. Dacã raþa
nu este prezentã în momentul când puii ies din ouã, bobocul va
adopta orice alt animal sau obiect prezent ºi-l va urma ca ºi
când acesta ar fi propria lui mamã (dacã tu vei fi acela, te va
adopta ºi te va urma peste tot). Dar în general raþa este prezentã
tot timpul: ea este o mamã foarte bunã, care se opreºte des pentru
a-ºi aduna cârdul. Dacã un intrus, om sau animal, reprezintã o ameninþare
pentru bobocii sãi, raþa încearcã întotdeauna sã-i atragã atenþia ºi sã-l
îndepãrteze de puii ei.

T

234

235

CURCANUL
urcanul este o pasãre masivã a cãrei greutate atinge uneori
20 kg! El poate zbura, dar numai pe distanþe scurte. Se hrãneºte
în special cu grãunþe, ghinde ºi fructe, dar nu-i displac nici
lãcustele ºi pãianjenii. În sezonul de împerechere masculii se înfruntã.
Atunci când guºa unui mascul (adicã
pliul mare, dublu, de sub cioc ºi gât, pe care-l
poþi vedea în fotografiile de deasupra ºi de dedesubt) se înroºeºte
intens ºi când creºtetul capului i se coloreazã în albastru,
înseamnã cã este gata sã se batã cu alþii. Cel care iese învingãtor
din confruntare „face roatã“ ca pãunul, aleargã, se agitã ºi
„gâlgâie“ pânã când aleasa cedeazã avansurilor sale, sau mai
degrabã… alesele, cãci masculul îºi formeazã un harem din mai
multe femele. Curca depune între 8 ºi 15 ouã într-un cuib pe
care-l face pe pãmânt; ea le cloceºte timp de 28 de zile. Curcanul
ºi curca sunt foarte apreciaþi pentru fulgii lor (se fac din ei saltele
ºi podoabe) ºi, mai ales, pentru calitatea cãrnii … ce îi face sã
figureze adesea în meniul pentru masa de Crãciun.
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FAZANUL
asculul este o superbã
pasãre cu penajul multicolor. Pentru a face paradã
în faþa femelei, el îºi etaleazã coada
lungã în toatã splendoarea ei.
Femela este mai micã ºi mai ºtearsã.
Penajul sãu este discret ºi se
confundã perfect cu ierburile înalte
ºi tufiºurile în care trãieºte ºi îºi
amenajeazã cuibul. Primãvara ea
depune în cuib ºi cloceºte vreo
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cincisprezece ouã. Fazanii sunt
fricoºi. Dacã sunt surprinºi, se
ascund între ierburile înalte ºi rãmân
imobili ºi invizibili. Doar când eºti
aproape gata sã calci pe el, fazanul
zboarã brusc, scoþând þipete puternice de spaimã. Se hrãneºte cu
grãunþe ºi cu plante tinere ºi, din
aceastã cauzã, produce pagube în
culturi (porumb, grâu, varzã, cãpºuni). Totuºi, aceste pagube sunt în
mare parte compensate de faptul cã
el mãnâncã ºi mici animale dãunãtoare, ca limacºi, melci ºi larve de
insecte.
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OAIA
iobanii cresc oile pentru lânã ºi carne. Femela dã ºi un lapte foarte dulce,
care se bea ºi se utilizeazã la fabricarea brânzeturilor. Masculul – berbecul
– are coarnele încovoiate; în afara perioadei de reproducere, el trãieºte
separat de oi ºi miei. Iarna, oile rãmân în stânã, unde se hrãnesc cu fân ºi
grãunþe; primãvara ele pasc pe pãºuni. Pe ºesurile din apropierea munþilor
se mai pot încã vedea ciobani conducând enorme turme de mai multe mii
de oi cãtre pajiºtile alpine, ceea ce se numeºte transhumanþã. Pentru ca
oaia sã sufere mai puþin de cãldurã, este tunsã înainte de sosirea verii, ca
aceea pe care o vezi în fotografia din partea de jos a paginii urmãtoare (o
oaie dã între 1 ºi 6 kg de lânã). Existã ºi oi sãlbatice, ca muflonul, care
trãiesc în munþii înalþi.
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MÃGARUL

ãgarul are o înfãþiºare puþin tristã, dar nu-i place
singurãtatea. Toatã lumea cunoaºte zbieretul lui:
despre mãgar se spune cã rage. Acest rãget, talia
joasã, urechile lungi ºi culoarea sa, adesea gri, îl deosebesc de
ruda sa, calul. Dupã o gestaþie puþin mai scurtã de un an,
mãgãriþa dã naºtere unui mãgãruº. Acest pui adorabil îºi va
pãstra pielea moale ca puful pânã aproape de 2 ani. ªtii cã
dacã se încruciºeazã un mãgar cu o iapã, puiul lor se numeºte
„catâr“? Încruciºarea unui armãsar cu o mãgãriþã este mult
mai rarã ºi dã un „bardou“! Dar nici catârul, nici bardoul nu
pot face pui (se spune despre ei cã sunt sterili). Din perioada
Greciei antice ºi pânã în secolul al 20-lea, omul a utilizat
mãgarul pentru a lucra pãmântul, pentru a
transporta încãrcãturi grele sau pentru a trage
ºaretele. Acum, el este folosit mai mult
pentru a plimba turiºtii sau ca animal de
companie.
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CAPRA
ând capra face „meee“, se spune cã behãie. Este
foarte simpaticã, având o bãrbuþã micã, dar fii
atent atunci când intri într-un þarc unde se
gãseºte o caprã, deoarece ea mãnâncã orice. ªi dacã o
vei lãsa, o sã încerce sã-þi roadã chiar geanta sau
hainele. Masculul, þapul, are coarnele mai mari decât cele
ale femelei ºi, atunci când este supãrat, se nãpusteºte cu
coarnele înainte. Capra dã naºtere la 1 sau 2 pui (care se
numesc iezi), pe care-i va hrãni cu laptele ei. Laptele de caprã
este destul de gras ºi are miros ºi gust caracteristice. Se foloseºte,
ca ºi cel de vacã, pentru fabricarea multor brânzeturi delicioase.
Unele capre dau o lânã (caºmirul) foarte cãutatã pentru fineþea sa,
altele sunt sãlbatice ºi trãiesc în munþii cu pante abrupte.
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CALUL
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e aproape 5.000 de ani calul îl însoþeºte pe om. El a fost lângã om atât în viaþa de toate
zilele (pentru transport sau agriculturã), cât ºi în situaþiile mai dramatice (pe câmpurile
de bãtãlie!). Existã numeroase varietãþi de cai, adaptate pentru diverse activitãþi: calul de
curse, calul de tracþiune… ªi sã nu uitãm poneiul, pentru cã el este fratele mai mic al calului. ªtii
de ce trebuie potcovit calul? Pentru cã potcoavele îi protejeazã copitele: ele împiedicã uzarea prea
rapidã a acestora ºi le apãrã de infecþii. Femela se numeºte iapã, iar masculul, armãsar. Dupã 11
luni de gestaþie, iapa dã naºtere
unui mânz sau unei mânze (dupã
cum puiul este mascul sau
femelã). Micuþul suge lapte de la
mama sa pânã aproape de 6 luni.
Calul doarme circa 8 ore pe zi,
dar el nu adoarme niciodatã
pentru multã vreme: în cea mai
mare parte a timpului doarme în
picioare.
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PONEIUL
oneiul este un cal mic, având o înãlþime la greabãn mai micã de 1,48 m (la patrupede, înãlþimea
la greabãn înseamnã înãlþimea între sol ºi vârful umãrului)! Toþi cei care sunt mai înalþi decât
aceastã mãsurã limitã se numesc „cai“. Ca ºi calul, poneiul necheazã ºi este erbivor, dar
picioarele sale sunt mai scurte, coada sa stufoasã aproape atinge pãmântul, iar coama îi este zbârlitã.
Existã mai multe tipuri de ponei. Poneiul Shetland este unul dintre cei mai mici: are o înãlþime la
greabãn de 1 m. În ciuda taliei mici, poneiul poate trage o încãrcãturã de 2 ori mai mare decât propria
lui greutate (adicã puþin mai mult de 1.000 kg!). De altfel, el era folosit pe vremuri în mine ca sã tragã
vagonetele încãrcate cu minereu sau cãrbune. Femela (iapa) îºi poartã mânzul în pântec timp de 11
luni. Dupã naºtere, micuþul stã pe picioarele lui foarte repede; de la o lunã, el începe sã pascã iarbã ca
mama lui.
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PORCUL

orcul este un uriaº rotofei,
cu o coadã micã în formã de
tirbuºon! El mãnâncã mult,
de toate (este omnivor) ºi cu mult
zgomot, grohãind ºi guiþând; un vier
mare (aceasta este denumirea masculului) poate cântãri pânã la 400 kg. Scroafa aduce pe lume vreo zece
purcei care sug la orice orã, timp de 21 de zile; aºadar cele 12 mamele ale ei nu sunt prea multe pentru a
hrãni aceastã micã populaþie! De la porc se foloseºte aproape totul: carnea, pielea pentru produse din piele
ºi chiar unele fire de pãr (numit „pãr de porc“) pentru confecþionarea de
pensule. Este, de asemenea, de mare folos în domeniul medical
(pielea lui este folositã pentru a se face grefe persoanelor cu
arsuri grave). El are un remarcabil simþ al mirosului, fiind de
altfel folosit de multã vreme pentru a descoperi în
pãmânt atât de râvnitele trufe (ciuperci).
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LÃCUSTA-DE-CÂMP
ãcusta-de-câmp seamãnã cu lãcusta verde (cosaºul), dar la cea dintâi antenele sunt întotdeauna
mai scurte decât corpul. Picioarele ei posterioare sunt puternice ºi îi permit sã facã salturi
mari. Ea are 2 perechi de aripi, dar, cu excepþia câtorva specii cum ar fi lãcusta migratoare,
ele nu îi permit sã zboare decât pe distanþe scurte. Sunetele pe care le scoate lãcusta-de-câmp (se
spune cã þârâie) provin din frecarea picioarelor ei posterioare prevãzute cu spini de o parte a aripilor.
Se hrãneºte cu iarbã ºi cu frunze. La sfârºitul toamnei, femela îºi depune ouãle printr-un tub special
care se aflã în prelungirea abdomenului sãu (ovipozitor). În primãvara urmãtoare din ouã ies larvele.
Fiecare larvã suferã de la 4 la 6 nãpârliri înainte de a se
transforma într-o micã lãcustã care va deveni
adultã în acelaºi an sau în urmãtorul.
Culoarea sa o ajutã sã se camufleze
eficient pentru a scãpa de numeroºii
sãi prãdãtori (pãsãri, carnivore
mici, insecte).
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COSAªUL

xistã în jur de 15.000 de specii diferite de cosaºi; majoritatea trãiesc în regiunile tropicale.
Cosaºul este o insectã pe care o poþi întâlni pretutindeni pe pajiºti. Cu siguranþã cã ai vãzut
pânã acum cosaºi sãrind la fiecare pas pe care-l fãceai în iarba înaltã. Cosaºul se distinge de
lãcusta-de-câmp prin lungimea antenelor sale: acestea sunt mai lungi decât corpul. El este mai degrabã
carnivor ºi se hrãneºte mai ales cu insecte mici. Îl reperezi uºor ºi dupã cântecul sãu (numit „þârâit“),
pe care îl produce frecându-ºi aripile unele de altele. Femela posedã un ovipozitor la extremitatea
abdomenului; acesta este un fel de tub aplatizat care îi permite sã-ºi depunã ouãle în sol sau într-o
tulpinã. Ecloziunea are loc în anul urmãtor. Din fiecare ou iese o larvã fãrã aripi; înainte de a deveni
un cosaº adult, ea va trece prin mai multe nãpârliri, timp de circa 3 luni.
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CIOARA DE SEMÃNÃTURÃ
a fel ca toþi corbii, cioara de semãnãturã are un penaj în întregime negru. Poate fi recunoscutã dupã
penele care-i acoperã partea de sus a picioarelor ºi dupã culoarea albã de la baza ciocului sãu gros.
Este o pasãre foarte sociabilã, care formeazã mari cârduri gãlãgioase; þipãtul ei rãguºit, caracteristic
este „cra… cra…“. Ea stã mult timp pe câmp, unde scormoneºte pãmântul în cãutare de muguri, viermi,
insecte ºi mici rozãtoare; câteodatã poate sã se hrãneascã ºi cu stârvuri. Cioara de semãnãturã cuibãreºte
în colonii care se numesc „corbãrii“. Ea îºi construieºte cuibul din rãmurele într-un arbore în care se gãsesc
adesea mai multe cuiburi. Femela depune aici între 3 ºi 5 ouã pe care le cloceºte singurã cam cincisprezece
zile. Masculul o ajutã apoi la hrãnirea puilor. Atunci când pãrãseºte cuibul, cãtre vârsta de o lunã, tânãrul
nu are încã alb la baza ciocului ºi se confundã uneori cu o cioarã neagrã; totuºi, dacã le observi când sunt
pe pãmânt, cioara neagrã face salturi, pe când cioara de semãnãturã merge!
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ªOBOLANUL

obolanul seamãnã cu un ºoarece mare. Mãrimea corpului sãu variazã între 20 ºi 25 cm, iar coada
are o lungime de circa 20 cm. ªobolanul poate fi întâlnit mai ales în preajma locurilor în care
trãieºte omul: în pivniþe, hambare, garaje, grajduri, grãmezi de lemne. Dar trãieºte ºi pe pajiºti, ºi
în pãduri, pe toate continentele. Este un rozãtor omnivor; mãnâncã de toate: pãsãri mici, ouã, grãunþe,
chiar ºi resturi, ºi poate face ravagii în rezervele de alimente. Îºi lasã excrementele peste tot ºi poate
transmite boli: cel mai bine este sã ne pãzim de el. Pe de altã parte, dacã se simte ameninþat, poate
deveni agresiv; nu ezitã sã-ºi atace inamicul cu ghearele ºi cu dinþii! Femela poate avea pânã la 12
gestaþii pe an ºi în medie 9 pui la fiecare gestaþie, ceea ce o face la fel de fecundã ca ºi ºoricioaica!
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PÃUNUL
oada pãunului mascul este alcãtuitã din pene superbe, imense, albastre ºi verzi. Atunci când
doreºte sã se facã remarcat de o femelã, el îºi desfãºoarã coada maiestuos, în evantai, ca în
fotografie… fãcând splendida sa „roatã“! În Evul Mediu, nobilii îi apreciau mult carnea! Astãzi este
domesticit mai ales pentru frumuseþea lui, ca pasãre ornamentalã. Pãunul, care poate fi vãzut în grãdinile
ºi parcurile publice, este originar din pãdurile Asiei. Aceastã pasãre se hrãneºte în mod obiºnuit cu grãunþe
ºi insecte, dar dacã este înfometatã poate ajunge chiar sã ucidã un ºarpe cu lovituri de cioc, pentru a-l
mânca. În perioada reproducerii, masculul se înconjoarã de 4 pânã la 5 femele; ele pot fi recunoscute uºor
datoritã penajului mult mai ºters decât cel al masculului. În general, pãunul îºi face cuibul direct pe
pãmânt ºi femela depune în el între 8 ºi 20 de ouã, pe care le cloceºte 32 de zile. Puii care ies din ele pot
trãi 10 pânã la 15 ani, timp în care îºi vor face auzit þipãtul lor binecunoscut: „leon… leon“!
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MUSCARUL
ceastã pasãre este familiarã, însã atrage foarte puþin atenþia. Culorile ºi înfãþiºarea muscarului
sunt foarte obiºnuite ºi el este foarte discret. Are aproximativ mãrimea unei vrãbii. Poþi sã-l
gãseºti la þarã, în pãduri, în parcuri sau chiar aºezat pe o linie de curent electric sau pe un stâlp
indicator. I se potriveºte bine numele: este un redutabil vânãtor de insecte! De îndatã ce o muscã, un
fluture, o viespe sau o libelulã trec fãrã sã-l observe, el se nãpusteºte asupra insectei cu toatã viteza.
Muscarul îºi construieºte cuibul folosind tulpini, licheni ºi muºchi, într-o adânciturã a unui zid, într-un
tufiº de iederã ºi câteodatã chiar într-un cuibar, dacã are deschiderea destul de largã. Femela depune
aici 4 sau 5 ouã alb-verzui stropite cu violet ºi cafeniu. Cei doi pãrinþi le clocesc timp de 2 sãptãmâni.
Dupã ce ies din ouã puii sunt hrãniþi de amândoi pãrinþii încã vreo cincisprezece zile.
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RÂNDUNICA
ândunica este o pasãre migratoare; întoarcerea ei
anunþã venirea primãverii! Aceastã pasãre micã
nu cântãreºte mai mult de 10 pânã la 20 g, dar
poate strãbate în timpul migraþiei pânã la 10.000 km.
Specia pe care o vezi în fotografia de dedesubt este
„lãstunul de casã“. Ea cuibãreºte în colonii în oraºele ºi
satele de câmpie, dar ºi pe pereþii stâncoºi. Cei doi pãrinþi
se ocupã de construcþia cuibului; acesta este fãcut din
mici pietricele ºi fire de paie cimentate cu pãmânt argilos
amestecat cu salivã. În bucãtãria chinezeascã aceste
cuiburi sunt foarte apreciate; se face din ele o supã
renumitã! Femela depune între 3 ºi 5 ouã albe; cei 2
pãrinþi le clocesc timp de 2 sãptãmâni. Puii ies din cuib pe
la 3 sãptãmâni, dar familia rãmâne unitã pânã când
aceºtia devin complet independenþi. Rândunica este o
adevãratã virtuoasã a zborului: ea zboarã cu volte în toate
direcþiile, fãcând viraje incredibile. De altfel, ea îºi
vâneazã în zbor insectele care constituie baza regimului
sãu alimentar.
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GÂSCA

âsca este un excelent „câine de pazã“! Gâºtele dintr-un
cârd fac un zgomot incredibil la apariþia celui mai mic
intrus. ªi vai de cel pe care gâºtele îl atacã: loviturile lor
de cioc sunt dureroase! Când gâsca mãnâncã iarbã, ea realmente
tunde peluza cu ciocul sãu dantelat. Gâsca albã reprezentatã în
aceste fotografii a fost domesticitã încã din antichitate pentru
ouãle ºi carnea sa. Altãdatã, se foloseau chiar ºi penele, pentru
scris. ªi, de asemenea, este îngrãºatã pentru obþinerea pateului
de ficat, atât de apreciat în timpul sãrbãtorilor de la sfârºitul
anului. Gâsca este femela, bineînþeles, dar ºtii cum se numeºte
masculul? Gânsac sau gâscan! Cât despre puii de gâscã,
aceºtia se numesc boboci. Puii ies din ouã în
cuibul alcãtuit din bucãþi de lemn ºi
din plante ºi cãptuºit cu puf;
pãrinþii îºi îngrijesc împreunã
puii. Gâsca poate trãi 20
de ani. Gâºtele
sãlbatice sunt
pãsãri

G

migratoare: ele
zboarã dintr-un loc
în alt loc de pe
pãmânt, dupã anotimp.
Se deplaseazã în stoluri
în care formeazã un V uriaº,
caracteristic.
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În grãdinã
255

ALBINA
lbina domesticã trãieºte într-o colonie
numitã „roi“, care-ºi construieºte cuibul
într-un adãpost numit „stup“. Cuibul este
fãcut din rânduri de alveole din cearã perfect
hexagonale (ca acelea din fotografia de mai jos).
Colonia este foarte bine organizatã: ea este
formatã dintr-o reginã, din câþiva masculi („trântorii“) ºi din mii de lucrãtoare care sunt femele
sterile (acestea nu pot sã se reproducã). Regula de aur a coloniei este „fiecare cu munca lui“! Masculii
fecundeazã regina, aceasta depune în ritm nestãvilit câte un ou pe minut, iar lucrãtoarele fabricã,
întreþin ºi aerisesc stupul, merg sã caute hrana (polen sau nectar de flori) ºi se ocupã de copiii
reginei. O datã depus într-o alveolã, fiecare ou se va metamorfoza, la capãtul a 21 de zile, într-o
albinã lucrãtoare care va pleca apoi sã recolteze nectarul. Albina lucrãtoare aduce nectarul la stup,
îl pune în alveole ºi apoi îl acoperã cu cearã. Din acest nectar se obþine faimoasa miere! Atunci când
o lucrãtoare gãseºte un loc cu multe flori, ea îºi anunþã de îndatã tovarãºele ºi le indicã printr-un
fel de dans unde este situatã zona.
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BUBURUZA
uburuza este o insectã coleopterã micã ºi drãguþã, adesea coloratã
în roºu, portocaliu sau galben cu puncte negre. Cu siguranþã cã
ºi tu ai pus o buburuzã roºie cu puncte negre sã alerge pe mâna
ta pânã când aceasta, ajungând la capãtul degetului, ºi-a luat zborul!
Aceastã gâzã, denumitã ºi „boul-Domnului“, este foarte
utilã. Ea protejeazã plantele din grãdinile noastre
hrãnindu-se cu o serie întreagã de insecte dãunãtoare
(pãduchi de plante, acarieni, coºenile). Se estimeazã cã o
buburuzã mãnâncã în jur de 3.000 de pãduchi de plante
în rãstimpul scurtei sale vieþi. Ea se hrãneºte ºi cu
frunze. Buburuzele se împerecheazã primãvara.
Femela degajã atunci un miros caracteristic, care
atrage masculii. Ea moare la puþin timp dupã ce ºia depus ouãle (face între 3 ºi 300 de ouã, în funcþie de
specie). În 4-5 sãptãmâni, din ou iese o larvã care apoi
devine o nimfã coloratã ºi, în fine, o buburuzã adultã.
Aceasta din urmã nu trãieºte mai mult de un an.
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FLUTURELE
unt cel puþin 150.000 de specii de
fluturi rãspândiþi aproape în toatã
lumea! Fluturii pe care îi vezi în
grãdini (ca aceia din fotografii) sunt diurni
(ei sunt activi ziua). Culorile vii ale aripilor
lor sunt datorate micilor solzi care le acoperã.
Aceºti solzi formeazã pudra
ce rãmâne pe mâna ta
dupã ce atingi un fluture.
Fluturele se hrãneºte cu
nectarul florilor, cu seva
copacilor sau cu zeama
fructelor cu ajutorul trompei
sale lungi. În repaus,
aceasta este încolãcitã (aºa
cum vezi în fotografia din
dreapta jos). Zburând din
floare în floare, fluturele
transportã polenul; el contribuie astfel la înmulþirea
florilor. Femela depune ouã,
din care ies omizi dupã 1-2
sãptãmâni. Dupã un interval cuprins între 10 zile ºi…
1 an, omida se transformã
în fluture. În funcþie de
specie, fluturele trãieºte
între câteva zile ºi 6 luni,
rareori mai mult. În timpul
iernii, unii fluturi hiberneazã sub frunze sau într-o
gaurã; alþii, în schimb,
efectueazã migraþii foarte
lungi (unii zboarã pânã în
Africa!).

S

258

259

MELCUL

elcul este o moluscã gasteropodã; este deci o rudã îndepãrtatã a scoicii ºi a caracatiþei!
Cochilia îi serveºte drept adãpost: se retrage în ea la cel mai mic pericol. Priveºte bine
fotografiile: melcul are 2 perechi de antene. La extremitatea celor 2 antene mari (care se mai
numesc ºi „coarne“) se aflã un ochi. Cele 2 antene mici îndeplinesc ºi rolul mâinilor, ºi al nasului: cu ele
poate pipãi ºi mirosi. El se deplaseazã alunecând pe un strat vâscos pe care-l secretã; acesta este
mucusul. Pentru a nu se deshidrata când este prea cald, el se ascunde în cochilie ºi o închide cu un
cãpãcel fãcut din acelaºi mucus. Melcul se hrãneºte cu ierburi, pe care
le „paºte“ cu ajutorul dinþilor sãi minusculi, care formeazã un fel
de rãzãtoare! Toamna, el se vârã în pãmânt, unde doarme toatã
iarna. Este hermafrodit, ceea ce înseamnã cã este în acelaºi
timp ºi mascul, ºi femelã! Dupã împerechere, fiecare partener pleacã
pe drumul lui ºi îºi depune ouãle în
pãmânt; câteva sãptãmâni mai târziu din ele
ies melci minusculi.
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FURNICA

a ºi rudele lor, albinele, furnicile sunt insecte sociale: ele trãiesc în societãþi foarte bine
organizate, numãrând uneori câteva zeci de mii de indivizi. Totul începe cu un zbor nupþial:
regina îºi ia zborul ºi este urmatã de un alai de masculi înaripaþi. O datã fecundatã, regina îºi
pierde aripile ºi îºi îndeplineºte principala sa sarcinã: depune ouã. Toate femelele care se nasc din aceste
ouã sunt femele sterile ºi nu fac ouã; ele sunt fie lucrãtoare care întreþin furnicarul, fie soldaþi care îl
apãrã. Furnicarul se întinde puþin câte puþin într-o giganticã reþea de galerii ºi camere. Lucrãtoarele au
în grija lor ouãle ºi larvele ºi hrãnesc furnicarul. Unele furnici cresc pãduchi de frunze (din care scot un
fel de lichid dulce cu care se hrãnesc) sau cultivã ciuperci pe un covor de frunze, pe care le transportã
tãiate în bucãþi (asta este ceea ce fac furnicile de mai jos); altele merg în cãutarea hranei sau o furã
pur ºi simplu pe cea a furnicarelor vecine.
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VIESPEA
u reputaþia sa de „înþepãtoare“, viespea are cota de popularitate scãzutã. Totuºi, de obicei ea
nu înþeapã decât dacã se simte ameninþatã (e adevãrat însã cã este destul de nervoasã). Deci,
dacã prin farfuria ta se plimbã vreo viespe, e mai bine sã nu te
agiþi ºi s-o ignori! ªi, mai ales, închide gura pentru ca nu
cumva, din neatenþie, sã fii înþepat (o înþepãturã în gâtlej
poate fi foarte periculoasã!). Existã unele viespi care
preferã singurãtatea, dar majoritatea sunt insecte
sociale: ele trãiesc în grup, ca albinele. Dupã
trecerea iernii, o femelã începe construcþia
cuibului dintr-o pastã pe care o produce mestecând lemn ºi îmbibându-l cu saliva sa. Femela
depune apoi ouãle în celulele cuibului. Fiecare ou va
da naºtere unei mici larve albe care se va transforma
într-o viespe. Un cuib poate adãposti între câteva zeci ºi
mai mult de o mie de indivizi (ca la viespile sociale).
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PORUMBELUL
n antichitate, romanii îngrãºau porumbei ca sã-i
mãnânce, iar în Evul Mediu cavalerii îi foloseau
drept mesageri. Porumbelul are un simþ al
orientãrii extrem de bine dezvoltat. ªi în prezent
„porumbelul voiajor“ (cum este cel inelat din
fotografie) este folosit în zboruri lungi de orientare.
El este capabil sã zboare mai mult de 20 de ore fãrã
sã se opreascã. Porumbelul poate fi întâlnit aproape
peste tot: îl auzi gângurind în oraºe, în parcurile
publice, la þarã. Câteodatã,
poate provoca stricãciuni
mari. La þarã, de exemplu,
le face mari necazuri
fermierilor, deoarece se
hrãneºte cu produsele recoltelor lor (mazãre, rapiþã, floarea-soarelui,
grâu). Îºi face cuibul în arbori, sub pantele acoperiºurilor sau chiar pe
statui. Cuibul este o micã platformã construitã din rãmurele. Aici
femela depune primãvara 2 ouã mici, albe. Ea poate avea o a doua
pontã la începutul verii ºi, uneori, chiar o a treia foarte devreme
la început de toamnã. Dacã un porumbel poate trãi 10
ani, îþi dai seama câþi pui poate sã facã în întreaga
lui viaþã?
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imaxul face parte
din grupa moluºtelor. El seamãnã
foarte mult cu melcul,
dar în general nu are
cochilie pe spate (unii
limacºi au, dar se vede
greu cu ochiul liber). Îi
plac mai ales locurile
umede ºi nu rareori îl vezi
aproape pe tot întinsul
câmpiei sau pe marginile
drumurilor când plouã
sau dupã ploaie. Poþi sã
dai peste el ºi în pãmânt,
sub o frunzã, o scoarþã de
copac sau o piatrã. Cum
nu are cochilie ca sã se
protejeze de uscãciune, el
secretã în permanenþã un
strat de mucus care îi
unge corpul ºi-l protejeazã contra deshidratãrii; acesta îi dã limaxului aspectul sãu gelatinos. ªi urma pe care o
lasã când se deplaseazã
este formatã din acelaºi
mucus. Limaxul se hrãneºte cu vegetale ºi poate
face pagube serioase în
grãdinile de flori sau de
zarzavaturi.
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MIRIAPODUL
iriapodul nu are, evident, 1.000 de picioare, dar are oricum multe! I se mai spune ºi „iulus“;
poate fi gãsit aproape peste tot în lume, în climate reci sau calde, uscate sau umede.
Împreunã cu ruda sa, scolopendra, el face parte dintre miriapode, un grup apropiat de cel
al insectelor. Corpul sãu are o lungime între 5 ºi 20 cm ºi este format dintr-o succesiune de
segmente. Poate avea pânã la 80 de segmente ºi fiecare dintre acestea are 2 perechi de picioare.
Dacã faci socoteala, un miriapod poate avea pânã la 320 de picioare! Da, imens de multe! El are pe
cap 2 antene, dar, spre deosebire de scolopendrã, nu are colþi cu venin. În perioada de reproducere,
pot fi observaþi adesea miriapozi înlãnþuiþi, precum cei doi reprezentaþi în fotografie. Dacã se simte
ameninþat, miriapodul se ruleazã în spiralã ºi rãmâne complet imobil. Este vegetarian ºi poate face
mici pagube în grãdini.
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MIERLA
ierla este una dintre
cele mai mari pãsãrele,
putând ajunge la o
lungime de 25 cm. Mierla neagrã
(masculul are penele negre ºi
ciocul galben, ca al celui din
fotografia de sus; femela, în
schimb, este cafenie, cum este
cea din fotografia de jos) ºi
mierla americanã (care are
spatele gri-brun ºi pieptul de
culoare portocalie) fac parte
dintre speciile cele mai cunoscute. Cântecul mierlei este
subþire, melodios ºi foarte variat.
Aceastã pasãre se hrãneºte în
special cu râme ºi cu insecte;
vara se delecteazã, de asemenea,
cu fructe. Ea este ºtrengarul care
mãnâncã cireºele chiar înainte ca
noi sã le fi putut culege! Primãvara masculul alege un teritoriu,
iar femela construieºte pe el un
cuib din rãmurele ºi ierburi
cimentate cu noroi. Cuibul este
în general construit într-un gard
de mãrãcini, un tufiº sau lipit de
o clãdire. Femela depune aici 3
sau 4 ouã albastre-verzui ºi le
cloceºte între 12 ºi 14 zile. Puii sunt
gata sã plece din cuib la vârsta de 2
sãptãmâni. Tatãl îi mai însoþeºte
încã 2 sãptãmâni, în timp ce mama
cloceºte din nou. Dacã nu sfârºeºte
în burta unei pisici, a unui ºarpe sau
a unei alte pãsãri – a ciorii, de
exemplu –, mierla poate trãi 14 ani.
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GRAURUL
raurul este un obiºnuit al grãdinilor; el îºi gãseºte aici hrana naturalã (insecte, viermi ºi fructe)
ºi pe cea pe care i-o dã omul (pâine, grãunþe). El trãieºte, se deplaseazã ºi doarme adesea în
grup. În zbor, se poate recunoaºte dupã aripile sale triunghiulare ºi ascuþite. Primãvara,
masculul poartã penajul nupþial: negru cu reflexe metalice albastre, verzi ºi violete; toamna, penajul
sãu este mai apropiat de cel al femelei ºi este presãrat cu puncte albe. Masculul este uneori poligam.
Femela cuibãreºte adesea într-o scorburã de copac, în care îngrãmãdeºte paie, lânã ºi pene. Ea depune
între 4 ºi 6 ouã de un albastru deschis, pe care le cloceºte timp de 14 zile. Puiºorii îºi iau zborul la vârsta
de 3 sãptãmâni. În general, graurii migreazã; totuºi, sunt ºi câþiva indivizi care îºi petrec iarna în
regiunile noastre. Cântecul graurului este un gângurit continuu, însoþit de fluierãturi ºi scârþâituri. El
poate fi parþial compus ºi din tot felul de imitaþii (þipãt de cucuvea, de culici, sonerie de telefon)!
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MÃCÃLEANDRUL
ceastã micuþã pasãre de 14 cm este vioaie ºi rotunjoarã. Se recunoaºte dupã culoarea roºie a guºii,
care i-a adus ºi numele de „guºã-roºie“. Se hrãneºte pe sol cu tot felul de insecte ºi pãianjeni. Poate
fi întâlnit la fel de des atât în oraºe, cât ºi în pãduri. Cel mai mult îi place sã stea cocoþat pe
ramurile joase ale copacilor, de unde-ºi cântã trilul dulce ºi melodios. Se simte la fel de bine ºi în grãdini,
iar câteodatã vine sã ciuguleascã grãunþele pe care oamenii le pun pe pervazul ferestrelor. Cuplul se
formeazã pe durata unui sezon. Cuibul este fãcut din muºchi ºi frunze uscate ºi este construit în general
într-o gaurã de zidãrie sau de arbore, iar câteodatã chiar pe pãmânt. De douã ori pe an, femela depune în
cuib între 5 ºi 7 ouã. Ea le cloceºte de fiecare datã câte 13 zile. În timpul acesta, este hrãnitã de mascul.
Atunci când puii ies din ouã, cei doi pãrinþi îi hrãnesc cu schimbul timp de 3 sãptãmâni.
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VRABIA
rabia are circa 14 cm lungime. Ea face parte din grupa pãsãrelelor. Se hrãneºte cu grãunþe,
râme ºi insecte. Este imposibil sã nu asociezi aceastã pasãre cu omul. Ea este întotdeauna
prezentã peste tot unde trãieºte omul. Îl urmeazã chiar ºi pânã la altitudinea de 2.300 m!
Ea trãieºte în cârduri ºi, vara, îºi cautã hrana în lanurile de cereale (grâu, ovãz, orz). Atunci când
se apropie iarna, masculul îºi alege domiciliul într-o crãpãturã de zid sau pe o grindã de acoperiº
ºi îºi apãrã teritoriul cu strãºnicie. Apoi, atrage aici o femelã prin piuiturile lui ºi prin salturile
zgomotoase pe care le face în jurul ei. În aprilie, femela depune între 4 ºi 6 ouã deschise la culoare,
pãtate cu gri ºi cafeniu închis: ele sunt clocite de cei doi pãrinþi timp de 12-14 zile. Puii îºi iau
zborul cãtre vârsta de 2 sãptãmâni. Ei trebuie sã fie foarte atenþi la pisici, care trãiesc ºi ele în
apropierea omului.
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URECHELNIÞA

rechelniþa (forficata) se recunoaºte prin „cleºtele“ de la extremitatea abdomenului sãu, pe
care-l ridicã atunci când este ameninþatã. Numele sãu provine de la o legendã care spune cã
dacã ne-ar intra în ureche ar fi capabilã sã strãpungã timpanul cu acest faimos cleºte!
Bineînþeles cã acest lucru nu este adevãrat ºi nu existã nici un motiv sã te temi de aceastã insectã
perfect inofensivã. Cleºtele sãu este format din 2 fãlci (cerci) care sunt curbate la mascul ºi aproape
drepte la femelã (care este reprezentatã în fotografie). Urechelniþa se hrãneºte mai ales cu resturi
vegetale, cu legume ºi cu petale de flori. Ea fuge de luminã ºi trãieºte în general ascunsã prin vegetaþie
ºi în case. Femela depune între 20 ºi 40 de ouã în pãmânt, apoi le vegheazã toatã iarna (acesta este un
comportament cu totul excepþional la insecte). Larvele ies din ouã la începutul primãverii ºi sunt
hrãnite ºi îngrijite de mama lor; ele devin adulte la sfârºitul verii.
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ASELUL
u te lãsa înºelat, aselul nu este o insectã, ci o rudã a crabului ºi a crevetei: aºadar este un
crustaceu! Este, de altfel, singurul crustaceu terestru. El are 7 perechi de picioare folosite
pentru mers ºi are nevoie de multã umiditate. Poþi sã-l gãseºti sub un ghiveci de flori bine
udate, sub o creangã moartã jilavã, în compostul din grãdinã sau într-o pivniþã. Dacã îl atingi, el se
strânge ghem ºi rãmâne nemiºcat câteva secunde. Aselul este un animal foarte util: el se hrãneºte
cu resturi vegetale ºi accelereazã descompunerea vegetalelor moarte în substanþe utilizabile de cãtre
plante. Femela îºi poartã ouãle într-o pungã incubatoare situatã sub torace. Larvele ies din ouã în
punga umplutã cu lichid ºi rãmân acolo
mai multe sãptãmâni; la 24 de ore de la
ieºirea din pungã, larvele încep sã
nãpârleascã. Aselii trãiesc 2-3 ani; ei cad
pradã miriapodelor, ºopârlelor, broaºtelor
râioase ºi unor pãianjeni.
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SCARABEUL
ste o insectã coleopterã care face parte dintr-o familie ce cuprinde nu mai puþin de 19.000
de specii! Cãrãbuºul ºi nasicornul care este reprezentat în fotografia micã aparþin aceleiaºi
familii. Scarabeul propriu-zis (cel din fotografia mare) este negru ºi uneori irizat cu reflexe
metalice. El este un coprofag! Aceasta înseamnã cã foloseºte excrementele rumegãtoarelor, de
exemplu ale vacii. Face din ele cocoloaºe (uneori mai mari decât propriul sãu corp), pe care le
împinge mergând cu spatele pe mari distanþe pânã în galeria sa. Aceste cocoloaºe constituie de fapt
hrana sa ºi a larvelor sale. Femela depune ouãle în aceastã galerie. Larvele care ies din ouã gãsesc
deci hrana la îndemânã. Larva se transformã apoi în nimfã, iar dupã aceea în scarabeu adult. În
Egiptul antic, scarabeul era simbolul reînvierii; mici amulete cu scarabei reprezentaþi în relief erau
plasate în sarcofage.
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CÂRTIÞA
ârtiþa este un mic mamifer foarte bine adaptat la viaþa subteranã. ªtiai cã vederea cârtiþelor
este, de altfel, foarte slabã? Unele sunt chiar complet oarbe! Trebuie spus cã sub pãmânt
vederea nu le-ar fi de mare folos. În schimb, la cârtiþã simþul pipãitului, al mirosului ºi al
auzului sunt extrem de dezvoltate. Cu labele sale scurte ºi robuste, aplatizate ºi terminate cu gheare
puternice, ea sapã galerii fãrã încetare. ªi ce muncitoare vajnicã este! Într-un sol de consistenþã
normalã, ea este capabilã sã sape un tunel de 2 m în 10 minute! Este evident cã nu sapã pentru
plãcerea de a sãpa: o face pentru a-ºi gãsi hrana, constituitã din insecte, larve ºi râme. Ea este prada
bufniþei, a vulpii ºi a ºerpilor. ªi omul o vâneazã din cauza pagubelor pe care ea le face în grãdini ºi
culturi, ºi pentru blana ei care este foarte plãcutã.
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Acasã
275

PISICA
isica pe care o vedem zi de zi în casele noastre este o felinã. Ei bine,
da, ea este nici mai mult, nici mai puþin decât un veriºor mai mic
al leului ºi al tigrului! Lucrul acesta se vede bine atunci când
vâneazã un ºoarece: înainteazã furiºat, fãrã zgomot, la fel ca ºi rudele ei
sãlbatice. Este felina cea mai rãspânditã din lume: poþi s-o întâlneºti pe întreaga
planetã. Ea însoþeºte colectivitãþile umane de foarte multã vreme. În Egiptul
antic ocupa, de altfel, un loc de seamã printre zei! „Bastet“, de exemplu, era
zeiþa-pisicã a muzicii, a dansului ºi a maternitãþii. Dacã vrei sã adopþi un
asemenea „zeu“, va trebui sã aºtepþi ca el sã împlineascã cel puþin 8
sãptãmâni pentru a fi în totalitate independent de mama sa. Pisica este
carnivorã. Ca toate felinele, ea toarce. Reuºeºte sã scoatã zgomotul acesta
specific printr-un ansamblu de miºcãri coordonate ale laringelui ºi ale
glotei. Torsul este în general o manifestare a mulþumirii ºi a plãcerii. Totuºi
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uneori poate exprima ºi stresul
sau frica.
Ai grijã, mai ales, sã te porþi
blând cu pisica ta; spre deosebire de câine, pisica nu are
stãpân ºi nu-ºi dãruieºte afecþiunea
decât aceluia sau acelora care au fost
vrednici s-o „merite“! La fel, ocupã-te de acest prieten cu
multã atenþie! Chiar dacã pisica este un animal foarte
independent ºi este în general capabilã sã se descurce singurã,
sãnãtatea ei poate fi pusã în pericol de diverse boli. În special,
asigurã-te cã nu are purici. „Muºcãturile“ lor nu sunt doar
agasante, ci pot transmite pisicii tale paraziþi, mai ales un
vierme plat care seamãnã cu tenia. Dacã este cazul, va trebui
sã-i administraþi vermifuge, iar dacã este o
pisicã ce alãpteazã, chiar ºi puilor. Un alt
vierme care se transmite de la mamã la pisoi prin alãptare este limbricul; este un vierme
rotund care poate provoca boli grave pisicilor foarte tinere. Pisica face în medie 4 pisoi
la o naºtere, dupã o perioadã de gestaþie puþin mai lungã de 2 luni. Ea îºi alãpteazã
pisoii pânã când aceºtia împlinesc 8 sãptãmâni. Pisica trãieºte cam doisprezece ani,
dar recordul de longevitate este de 31 de ani!
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CÂINELE

rheologia ne-a învãþat cã „cel mai bun prieten al omului“, câinele, trãieºte alãturi de noi
de cel puþin 10.000 de ani! Existã cam 400 de rase de câini; poþi vedea câteva dintre ele
în fotografii. Unele rase de câini s-au tras din lup, iar altele din ºacal. Câinele a pãstrat
unele caracteristici ale strãmoºilor lui (cum ar fi faptul cã are pupilele rotunde, un excelent simþ
al mirosului ºi colþii lungi ºi puternici) ºi a dobândit altele care îi sunt proprii doar lui (lãtratul,
faptul cã are în general urechile cãzute). Poate fi întâlnit în întreaga lume. Se dreseazã foarte uºor
ºi este folosit în foarte multe
scopuri. Unele rase sunt, de
altfel, mai mult sau mai puþin
adaptate: pentru vânãtoare,
pentru pazã, pentru companie,
pentru a ajuta ciobanii, orbii,
salvatorii, poliþiºtii etc. Câinele
este un animal inteligent ºi,
adesea, foarte afectuos.
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Câinele este ºi cel mai celebru inamic al pisicii domestice! Cu siguranþã cã toatã lumea a vãzut un
câine alergând înnebunit pentru a prinde o pisicã. Dar, în unele cazuri (mai ales dacã sunt crescuþi
împreunã de când sunt foarte mici), câinele ºi pisica pot sã se înþeleagã foarte bine ºi chiar sã fie
prieteni nedespãrþiþi! Femela, cãþeaua, aduce pe lume între 5 ºi 10 cãþei, dupã circa 2 luni de
gestaþie. Cu cât te ocupi mai devreme de educaþia cãþelului, cu atât mai bine. În general, educaþia
lui se începe când are între 7 ºi 12 sãptãmâni, mai întâi învãþându-l sã fie curat ºi sã nu-ºi facã
nevoile peste tot, apoi, eventual, dresându-l. Dresajul pentru supunere este important mai ales
pentru rasele de câini mari, cum sunt ciobãnescul german, dobermanul sau pitbull-ul. Aceºti câini
sunt foarte puternici ºi forþa lor se poate întoarce mai târziu împotriva oamenilor, dacã ea nu este
stãpânitã. „Câinii de rasã“ trãiesc în general mai puþin decât câinii corciþi, ieºiþi din încruciºarea mai
multor rase: un câine de rasã trãieºte cam doisprezece ani, în timp ce un câine corcit poate trãi pânã
la 20 de ani.
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CANARUL

um o aratã ºi numele sãu, canarul este originar din insulele Canare! Este un cântãreþ neobosit
care suportã foarte bine sã trãiascã în colivie. Este, de altfel, foarte comun: cine n-a vãzut deja
o colivie cu un canar ºi cu celebrul os de sepie fixat între douã bare mici? Acest os îi permite
sã-ºi ascutã ciocul ºi sã-ºi procure calciul necesar pentru cojile ouãlor sale. În momentul reproducerii,
îi place sã aibã o anumitã intimitate; trebuie, deci, sã încerci sã nu deranjezi cuplul în aceastã
perioadã. Poþi sã deosebeºti uºor canarul mascul de femelã prin cântecul sãu: cel al masculului este
cu mult mai melodios. Femela depune între 2 ºi 6 ouã care sunt de un albastru pal ºi presãrate cu mici
puncte maro. Ea nu face decât unul singur pe zi. Pentru ca puii sã iasã din ouã în acelaºi timp,
crescãtorii îi înlocuiesc ouãle, pe mãsurã ce le depune, cu ouã false; la sfârºitul pontei îi pun din nou
în cuib toate ouãle pe care le-a fãcut. Ouãle sunt clocite 13 sau 14 zile ºi puii sunt capabili sã se
hrãneascã singuri de la vârsta de 1 lunã.
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PERUªUL
cesta este reprezentantul familiei papagalilor care se creºte cel mai uºor. Omul l-a domesticit
de la începutul secolului al 19-lea. Existã peruºi de mãrimi ºi culori foarte diferite (alb, galben,
verde, albastru, roºu). Peruºul este un animal foarte sociabil; de aceea, se pun adesea mai
mulþi peruºi împreunã în aceeaºi colivie sau volierã. Dacã te ocupi de un peruº de când se naºte, poþi
chiar sã-l domesticeºti uºor. La vârsta adultã peruºul mascul
are partea de deasupra ciocului (care se numeºte „cearã“)
albastrã sau purpurie; la femelã partea aceasta este maro ºi
devine mai închisã primãvara, atunci când ea este pregãtitã
de fecundare. În acest moment, pentru ca peruºii sã aibã
condiþii optime, colivia lor trebuie sã conþinã cuibare. Atunci
ai putea spera sã vezi cum femela îºi depune cele 4 pânã la
6 ouã, câte 1 ou la 2 zile. Dupã 18 zile de clocire, micii peruºi
ies din ouã ºi sunt hrãniþi de pãrinþi timp de 1 lunã.
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COBAIUL
obaiul este numit ºi „porc de India“; el este mai
temãtor ºi mai mare decât ruda sa, hamsterul.
Este un animal pe care l-ai întâlnit cu
siguranþã la vreunul dintre prietenii tãi. Nu este atât
de greu sã te organizezi ca sã þii unul acasã la tine.
Este suficient sã ai o cuºcã, un aºternut de paie,
rumeguº sau talaº de lemn ºi unul sau douã
accesorii, ca un vas pentru mâncare ºi un biberon cu
apã plasat pe verticalã. Doar de atât are nevoie
cobaiul, pentru cã este puþin activ ºi nu foarte abil sã se
caþãre ºi sã sarã. Este un mare mâncãcios strict erbivor (nu
se hrãneºte decât cu plante ºi fructe). Cobaiul este totodatã
diurn ºi nocturn; de fapt, el îºi întrerupe de obicei ºi ziua, ºi noaptea prin scurte perioade de odihnã.
Dacã ai un cuplu de cobai, sã ºtii cã mama cobai poate sã aibã pânã la 4 sau 5 gestaþii pe an, fiecare
numãrând 2 sau 3 pui!
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HAMSTERUL
amsterul este un animal nocturn ºi foarte activ care trãieºte 2 sau
3 ani. Pentru cã este omnivor, poþi sã-l hrãneºti foarte uºor!
În plus, ca sã-þi aduci unul la tine acasã, îþi ajunge o cuºcã
în care sã-l adãposteºti, un biberon vertical din care sã bea apã, o
roatã ca sã se joace, rumeguº pentru un aºternut ºi puþin bumbac
sau material textil din care sã-ºi facã un cuib moale. Hamsterul
este capabil sã se reproducã de la vârsta de 2 luni; sezonul de
împerechere se întinde din mai pânã în septembrie. Gestaþia este
foarte scurtã: femela hamster îºi poartã cei 5-9 pui timp de 15 sau
16 zile; ea are nu mai puþin de 8-10 naºteri pe an! În timpul gestaþiei
ºi al naºterii mama trebuie izolatã, cãci la hamster canibalismul este
frecvent ºi masculul are tendinþa sã-ºi ronþãie progenitura. În naturã,
hamsterul este, de altfel, un solitar. Iarna nu trebuie deranjat
prea mult, deoarece hiberneazã.
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CARASUL AURIU
arasul auriu este un peºte ciprinid (familie de peºti de apã dulce, din care face parte ºi crapul),
originar din China. Existã multe varietãþi de caras auriu, atât din punctul de vedere al
culorilor (galben, portocaliu, roºu, pãtat), cât ºi al formelor. Unii peºti au înotãtoare care
seamãnã cu niºte voaluri, alþii au pe cap un fel de capiºon roºu (ca peºtii din fotografia de jos) sau
au un fel de cocoaºe pe tot corpul. Carasul auriu este omnivor; aceasta înseamnã cã regimul sãu
alimentar cuprinde atât vegetale, cât ºi mici animale (viermi, insecte, peºtiºori). Din aceastã cauzã,
dacã vrei sã-þi sporeºti ºansele de a observa ieºirea peºtiºorilor din icre, trebuie sã le pui într-un vas
separat, pentru a evita ca adulþii sã-i mãnânce! Caraºii aurii sunt paºnici ºi se pot asocia uºor cu alþi
peºti sau cu melci acvatici pentru a înveseli acvariul.
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ªOARECELE
oarecele este rozãtorul cel mai familiar ºi cel mai rãspândit de pe tot globul. El este crepuscular
ºi nocturn; începe, deci, sã-ºi caute hrana la cãderea nopþii; el este omnivor. ªoarecele este
foarte curat ºi îºi face toaleta cu grijã. Trãieºte în mici grupuri familiale dominate de masculi.
Aceºtia se dedau câteodatã la lupte teribile pentru a-ºi asigura poziþia ierarhicã în sânul grupului.
ªoarecele trãieºte cam 2 ani ºi jumãtate ºi este foarte prolific! Într-adevãr, activitatea lui sexualã se
exercitã în tot timpul anului. Femela are între 4 ºi 8 gestaþii pe an, fiecare numãrând între 7 ºi 10 ºoricei
care îºi ating propria maturitate sexualã la vârsta de
2 luni. Dupã pãrerea ta, câþi ºoareci se obþin
într-un an, plecând de la un singur cuplu?
Un numãr enorm… în orice caz mai mult
decât suficient pentru a infesta un
imobil întreg. Din fericire pentru
noi, ºoarecele are prãdãtori ca
bufniþa, pisica ºi câinele, care-i
limiteazã proliferarea.
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MUSCA
usca este o insectã dipterã (are o singurã pereche de
aripi). Aripile sale bat foarte repede, fãcând ca zborul ei
sã fie foarte precis. Capul sãu are 2 ochi mari cu faþete,
între care sunt inserate 2 antene scurte. Gura este formatã dintr-o
„trompã“ extensibilã cu ajutorul cãreia linge sau suge lichidele
dulci cu care se hrãneºte. Musca este foarte fecundã ºi îºi
depune ouãle aproape peste tot… de fapt, pe tot ceea ce-i
poate hrãni larvele ca sã creascã ºi sã se metamorfozeze în
muºte câteva zile mai târziu. Aºa cã depune ouã pe
alimente, pe excremente, pe cadavre, pe fructe, pe gunoaie. În
acest fel musca poate sã punã probleme de sãnãtate omului ºi
animalelor! Într-adevãr, cum ea se plimbã peste tot, poate sã
transmitã microbii (ºi deci bolile) care se dezvoltã, de exemplu,
în excremente. În unele þãri, muºtele sunt purtãtoare de boli grave, ca
holera sau febra tifoidã.
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ÞÂNÞARUL
a aceastã insectã dipterã, numai femela înþeapã pentru a suge sângele! Masculul se
hrãneºte cu sevã ºi cu nectar. De fapt, femela are neapãrat nevoie de sângele unui mamifer
pentru a putea sã producã ºi sã-ºi depunã ouãle. Ea le depune într-un lac, o mlaºtinã sau
chiar o simplã bãltoacã. Fiecare dintre ele dã naºtere unei larve acvatice. Fãrã îndoialã cã le-ai
observat deja: ele seamãnã cu niºte mici viermiºori roºii ºi se rãsucesc, urcând la suprafaþã ca sã
respire! Zgomotul strident pe care-l face þânþarul bãtând foarte repede din aripi este specific ºi le
permite partenerilor din aceeaºi specie sã se recunoascã ºi sã se regãseascã pentru a se
împerechea. În afarã de teribila nevoie de scãrpinat pe care ne-o lasã, înþepãtura þânþarului poate
transmite boli. Într-adevãr, unele specii de þânþari pot fi purtãtoare de microbi foarte periculoºi ºi
sunt responsabile de transmiterea la om a unor boli ca malaria sau febra galbenã.
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Regnul animal
NEVERTEBRATELE
Cuvântul „nevertebrate“ este folosit pentru a desemna toate animalele
care nu au coloanã vertebralã. Prin urmare, se grupeazã sub numele de
„nevertebrate“ animale diferite între ele ca meduza, steaua-de-mare,
râma, caracatiþa, musca sau pãianjenul! Nevertebratele sunt animalele
cele mai numeroase ºi cele mai diversificate de pe planetã; le întâlnim în
toate mediile (pe ºi sub pãmânt, în aer, în mãri ºi în apele dulci). Ele
alcãtuiesc nu mai puþin de 95% din totalitatea celor peste 2 milioane de
specii de animale cunoscute pe Pãmânt. ªi de fapt sunt chiar mai
numeroase. Într-adevãr, în fiecare zi, cercetãtorii descoperã noi specii
dintre care majoritatea covârºitoare o constituie nevertebratele! Pentru
stabilirea unei clasificãri, se grupeazã animalele care au aceleaºi
caracteristici, ca forma (prezenþa sau nu a unei carapace, numãrul ºi
forma picioarelor, simetria animalului etc.), organizarea organelor lor, ºi
chiar particularitãþile lor comportamentale. În lumea nevertebratelor se
numãrã pânã la 31 de mari grupe diferite, care se numesc „filumuri“
(unele dintre aceste grupe nu cuprind totuºi decât câteva specii de
animale relativ rare). Nevertebratele reprezentate în aceastã
enciclopedie fac parte din 4 dintre aceste grupe, care sunt printre cele
mai importante. Este vorba de cnidari, de artropode, de moluºte ºi de
echinoderme. Grupa artropodelor este cea mai mare: ea cuprinde
aproape 1 milion de specii, adicã 50% din speciile întregului regn animal!
Pentru a ºti ceva mai multe despre aceste animale, vei gãsi în
urmãtoarele rânduri principalele caracteristici ale grupelor de
nevertebrate prezentate în enciclopedie. Acestea îþi pot servi drept bazã
pentru a clasa tu însuþi animalele pe care le vei vedea în cãrþi sau pe care
le vei observa în timpul plimbãrilor prin pãdure sau la mare.
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– CNIDARII cuprind anemonele, gorgonele,
coralii ºi meduzele. Sunt mai ales animale marine,
dar unele dintre ele se gãsesc ºi în apele dulci.
Toate aceste animale au în comun simetria lor
radialã (corpul le este dispus în raze în jurul unui
ax central) ºi prezenþa tentaculelor al cãror
numãr depinde de grupã. Existã 3 clase de
cnidari: hidrozoarele (acestea sunt
meduze de talie micã), scifozoarele
(acestea sunt meduze de talie
mare) ºi antozoarele (din care
fac parte coralii ºi anemonele).
– ARTROPODELE constituie
grupul de nevertebrate cel mai
important ca numãr de specii. Acest grup
este subdivizat în mai multe clase, dintre care
multe sunt binecunoscute de toatã lumea.
ARAHNIDELE grupeazã pãianjenii ºi scorpionii; ei
nu au antene, posedã 4 perechi de picioare ºi
respirã prin trahei (acestea sunt mici tuburi care
conduc aerul pânã în interiorul corpului lor).
MIRIAPODELE cuprind miriapozii (iulii) ºi scolopendrele; ei au o pereche de antene, un mare
numãr de perechi de picioare ºi o respiraþie
asiguratã de trahei; pe de altã parte, scolopendrele posedã o pereche de colþi veninoºi ca ºi
pãianjenii.
CRUSTACEELE au 2 perechi de antene, o carapace
calcaroasã ºi 5 perechi de picioare; respiraþia lor
se face prin branhii. Ele trãiesc mai ales în apele
marine (crabul, creveta, langusta, pagurul etc.),
dar ºi în apele dulci (racii).
INSECTELE formeazã grupul de artropode cel mai
diversificat: aceastã clasã numãrã nu mai puþin de
1 milion de specii diferite! Le poþi
identifica dupã urmãtoarele criterii: corpul lor este divizat în
trei pãrþi distincte (capul,
toracele ºi abdomenul), au o
singurã pereche de antene, 3
perechi de picioare ºi sunt în
general înaripate. Din aceastã
clasã fac parte, printre altele, libelula,
fluturele, musca, þânþarul, furnica, albina,
buburuza ºi scarabeul.

– MOLUªTELE sunt animale ce au corpul moale.
Cele 3 clase principale de moluºte sunt:
bivalvele, gasteropodele ºi cefalopodele.
BIVALVELE sunt animale de apã dulce ºi sãratã, a
cãror cochilie este alcãtuitã din douã pãrþi
numite valve (midia, stridia, scoica-pieptene); ele
nu au capul separat de restul corpului.
GASTEROPODELE sunt terestre sau acvatice (de
apã dulce ºi de apã sãratã); ele au o cochilie
dintr-o singurã bucatã, în general rulatã în
spiralã (ca melcul) sau nu au cochilie (ca limaxul),
iar capul le este bine separat de restul corpului.
Corpul lor are un picior ventral care
permite animalului sã se deplaseze târându-se.
A treia clasã, cea a
CEFALOPODELOR, cuprinde
animale marine a cãror
cochilie se gãseºte cel mai
adesea în interiorul unei cute a
pielii ºi al cãror cap voluminos este
prelungit cu tentacule (caracatiþa, sepia,
calmarul, nautilul).
– ECHINODERMELE sunt animale exclusiv
marine; se gãsesc în toate mãrile lumii ºi la toate
adâncimile. Corpul lor este protejat de piese
scheletice calcaroase mai mult sau mai puþin
dezvoltate, în funcþie de grupã (ele pot fi
formate din spicule presãrate în piele sau din
plãci calcaroase care formeazã un schelet
continuu). Acestea sunt, pe de altã parte,
singurele nevertebrate al cãror schelet
se gãseºte sub piele, ca la
vertebrate! (La alte nevertebrate
care au un schelet, acesta este
întotdeauna extern). Spinii lor
sunt excrescenþe ale scheletului.
Ele au ºi particularitatea de a fi
unica grupã de animale al cãror
corp poate fi divizat în cinci pãrþi
identice (se spune cã au o simetrie pentamerã)!
În enciclopedie sunt reprezentate 2 dintre cele 4
clase de echinoderme: cea a asteroidelor
(stelele-de-mare) ºi cea a echinoidelor (ariciide-mare).
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VERTEBRATELE
Multe vertebrate au dispãrut de pe suprafaþa pãmântului - nu se cunosc
aceste animale decât prin intermediul fosilelor lor. Este cazul, între
altele, al dinozaurilor. Totalitatea vertebratelor constituie o
supraclasã în cadrul filumului cordatelor.
Aceste animale sunt caracterizate prin dezvoltarea semnificativã a
sistemului lor nervos central, adicã a ansamblului creier + mãduva
spinãrii.
Pe de altã parte, creierul este protejat de un craniu, iar mãduva
spinãrii este protejatã de o coloanã vertebralã. Vertebratele au o inimã
ºi un aparat circulator închis, alcãtuit din artere ºi din vene. Arterele
sunt vasele sanguine care transportã sângele oxigenat de la inimã cãtre
diverse organe ale corpului, iar venele sunt vasele care aduc sângele
sãrãcit de oxigen de la organe cãtre inimã. Indivizii au un singur sex (nu
existã hermafroditism) ºi reproducerea lor este întotdeauna sexuatã.
Vertebratele cuprind în jur de 45.000 de specii diferite care sunt
repartizate în 5 mari grupe:

–
–
–
–
–
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peºtii
batracienii
reptilele
pãsãrile
mamiferele.

Peºtii
În prezent, peştii sunt reprezentaþi de circa 22.500 de specii. Peºtii sunt animale
cu sânge rece: temperatura corpului lor este aceeaºi cu a apei în care
trãiesc. Toþi peºtii, tineri sau adulþi, trãiesc în apã (apã dulce sau apã de
mare); ei respirã cu ajutorul branhiilor. Branhiile sunt formate din
numeroase lamele dispuse de fiecare parte a capului într-o cavitate
numitã „camerã branhialã“. La peºtii osoºi (ca tonul sau ca pãstrãvul),
camerele branhiale sunt protejate de un opercul (numit uneori ºi
„ureche“), care se poate închide. În schimb, la peºtii cartilaginoºi (ca
rechinul plat, câinele de mare ºi rechinul), camerele branhiale nu
sunt închise ºi se vãd de la exterior: acestea sunt fantele
branhiale. Apa înghiþitã de peºte trece din gurã în camerele branhiale,
unde spalã branhiile; în timpul acestei treceri, branhiile absorb
oxigenul din apã. Existã ºi unii peºti care pot sã trãiascã în afara apei
timp de ore întregi. Se spune cã sunt amfibieni. De fapt, ei reuºesc sã
respire în aer pentru cã fie pe lângã branhii au ºi plãmâni (ca peºtii
dipnoi), fie gura lor este strãbãtutã de foarte numeroase vase sanguine
mici prin care sângele poate capta oxigenul din aer (ca la perioftalmi)!
Pielea peºtilor este acoperitã cu solzi care se suprapun, ca ºi þiglele unui
acoperiº. Rechinii însã nu au solzi, ci o piele acoperitã cu niºte dinþi
minusculi. Nu îi vezi cu ochiul liber, dar dacã treci cu mâna peste o
piele de rechin, vei vedea cã este rugoasã ca o hârtie de ºlefuit! Peºtii
îºi menþin echilibrul ºi se propulseazã în apã graþie înotãtoarelor lor,
care sunt: pectoralele, ventralele, dorsala sau dorsalele, analele ºi
caudala (coada). Cu excepþia rechinilor, peºtii sunt aproape toþi
ovipari: icrele sunt fecundate de mascul, dupã ce femela le-a depus în
apã. La rechini existã acuplare ºi femela depune icre deja fecundate sau
chiar, în cazul unor specii, aduce pe lume pui aproape formaþi.
Majoritatea peºtilor au o vezicã înotãtoare; aceasta este un sac situat în
corp, care se poate umple mai mult sau mai puþin cu gaz ºi care îi
permite peºtelui sã pluteascã fãrã sã facã efort.
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Batracienii
Batracienii constituie o clasã de animale care cuprinde aproximativ
3.000 de specii; acestea sunt evident broaºtele, broaºtele râioase,
salamandrele ºi tritonii. Batracienii sunt animale
tetrapode (care au 4 picioare). Ei sunt amfibieni.
Cuvântul "amfibian" vine de la amfibiu ,
ceea ce înseamnã cã animalul poate trãi la fel de bine atât pe uscat,
cât ºi în apã. Toate speciile actuale trãiesc în ape dulci sau sunt
terestre. Totuºi s-au gãsit fosile care indicã limpede
cã printre strãmoºii amfibienilor din zilele noastre existau specii care
trãiau în apele marine. Gura batracienilor este mare ºi prevãzutã cu
dinþi mici, scobiþi. Pielea lor este întotdeauna nudã (nu au nici blanã,
nici solzi, nici pene) ºi trebuie sã fie mereu umedã, altfel animalul se
deshidrateazã, se usucã ºi moare. Unele specii s-au adaptat totuºi bine
uscãciunii, astfel cã poþi întâlni unele specii de broaºte râioase în
deºert… unde îºi petrec ziua îngropate în nisip! ªi totuºi, chiar dacã
se întâlnesc aproape peste tot, batracienii au neapãrat nevoie sã
gãseascã un ochi de apã pentru a-ºi depune ouãle. Tinerii (sau larvele)
seamãnã cu niºte peºtiºori: aceºtia sunt mormolocii. În timpul vieþii lor în
apã, mormolocii se metamorfozeazã progresiv: le apar labele (mai întâi
cele din spate, apoi ºi cele din faþã), coada regreseazã ºi respiraþia acvaticã,
prin intermediul branhiilor, este încet-încet înlocuitã printr-o respiraþie
aerianã, care se face prin intermediul plãmânilor! Pielea are ºi ea un rol
foarte important în respiraþia batracienilor: prin intermediul ei se face
o mare parte a schimburilor de gaze (ca oxigenul) cu mediul
înconjurãtor. Ca ºi peºtii, batracienii nu-ºi pot controla temperatura
corpului ºi sunt animale cu sânge rece. Unii batracieni, ca broaºtele ºi
broaºtele râioase, au o limbã vâscoasã ºi protractilã; ei o folosesc
pentru a-ºi prinde prada, desfãºurând-o cu rapiditate, oarecum în felul
cameleonului.
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Reptilele

În prezent, existã pe Pãmânt aproximativ
6.000 de specii de reptile. Exceptând
ºerpii ºi câteva ºopârle, care nu au membre, reptilele (broaºtele þestoase,
ºopârlele, crocodilii) sunt tetrapode (au 4 membre). Cu toate acestea,
reptilele mai mult se târãsc decât merg. De altfel, stã mãrturie
numele lor latin reptilis: el vine de la repto, ceea ce înseamnã
„a se târî“! Cum labele lor sunt foarte scurte ºi în poziþie
lateralã (sunt plasate pe pãrþile corpului), partea ventralã a
corpului lor atinge aproape întotdeauna solul, chiar ºi atunci când se
deplaseazã. Pielea reptilelor este acoperitã de solzi sudaþi. Atunci când
cresc, pielea lor rãmâne prea micã ºi ele o schimbã: aceasta se numeºte
„nãpârlire“. Unele reptile trãiesc în apã (cum sunt broaºtele þestoase
marine sau de apã dulce ºi unii ºerpi), dar cele mai multe sunt
terestre. Toate reptilele respirã cu ajutorul plãmânilor, chiar ºi
speciile care trãiesc în apã. Majoritatea reptilelor sunt ovipare; ouãle
sunt întotdeauna depuse de femelã pe pãmânt într-un cuib (speciile
acvatice revin pe pãmânt pentru a oua), dar femela nu le cloceºte. Ele
sunt animale cu sânge rece; temperatura corpului lor depinde
deci de temperatura ambiantã. Din cauza aceasta, se vãd
deseori ºerpi sau ºopârle care se „bronzeazã“ la soare dimineaþa:
ei îºi cresc astfel temperatura corpului, care în timpul nopþii reci a
scãzut, ºi îºi dezmorþesc membrele!
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Pãsãrile
Cea mai veche dintre pãsãrile fosile este considerat "Archaeopteryx"- ul .
Acesta era un animal foarte ciudat : avea o coadă ca a șopârlelor,
o podoabã de pene ca aceea a pãsãrilor actuale
ºi un cioc prevãzut cu dinþi ! Pãsãrile actuale numãrã circa 9.000
de specii. Ele sunt perfect adaptate vieþii aeriene: sunt
acoperite cu pene ºi membrele lor anterioare sunt ... aripi .
În afarã de aceasta, majoritatea oaselor lor sunt
goale în interior ºi deci sunt pline cu aer (se mai numesc „oase
pneumatice“). Aceastã particularitate face ca scheletul sã fie mult mai
uºor, ceea ce este un avantaj evident pentru zbor. Unele pãsãri ca
struþul, emu sau kiwi sunt incapabile sã zboare ºi mai degrabã merg ºi
aleargã cu uºurinþã. Pãsãrile sunt animale cu sânge cald.
Înseamnã cã ele sunt capabile sã-ºi controleze temperatura corpului pentru ca
aceasta sã rãmânã constantã, indiferent de temperatura exterioarã. Când
este frig, ele se încãlzesc (producând energie), când este cald ele se
rãcoresc (transpirând, de exemplu). Toate pãsãrile sunt ovipare:
ele fac ouã ºi le clocesc pânã la apariþia puilor. Oul are
întotdeauna aceeaºi structurã de bazã: el se compune din
„gãlbenuº“ (vitélusul) ºi din „albuº“ (albumina), protejate
printr-o coajã calcaroasã. Vitelusul ºi albumina servesc ca
rezerve pentru hrãnirea embrionului în timpul creºterii. Pentru
ca dezvoltarea embrionului sã se desfãºoare normal, este nevoie de o
temperaturã constantã. Pentru a asigura acest lucru, femelele îºi clocesc
ouãle. Unele pãsãri sunt sedentare (trãiesc toatã viaþa în acelaºi loc), iar altele
sunt migratoare (cãlãtoresc dintr-o regiune într-alta a globului). Migraþiile se
produc la schimbarea anotimpurilor: la apropierea iernii, pãsãrile se îndreaptã cãtre climate mai blânde, dar revin în urmãtorul anotimp cãlduros. Aceasta le permite sã evite a se confrunta cu temperaturi prea scãzute, dar mai ales sã poatã gãsi în continuare hrana de care au
nevoie. Pãsãrile insectivore (cele care se hrãnesc cu insecte),
ca rândunica, de exemplu, sunt obligate sã trãiascã acolo
unde se gãsesc insectele, iar acestea din urmã sunt foarte
sensibile la frig! Cât despre raþe, ele nu pot sã trãiascã dacã
sursa lor de apã este îngheþatã; trebuie deci sã migreze pentru
a gãsi ape neîngheþate la suprafaþã în timpul iernii.
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Mamiferele
Mamiferele există în toate mediile de viaþã :
sunt terestre (ca lupul), subterane (precum cârtiţa), aeriene
(ca liliacul) sau acvatice (ca delfinul). Mamiferele actuale numãrã
aproximativ 5.000 de specii . Ele sunt animale vivipare: ouãle lor se
dezvoltã, în parte sau complet, în pântecele femelei, iar puii care se nasc
seamãnã cu pãrinþii lor (ei nu trebuie sã treacã prin procesul de
metamorfozã pentru a deveni adulþi); în cazul marsupialelor (cum
sunt cangurul ºi koala, nou-nãscutul trebuie totuºi sã-ºi termine
dezvoltarea în punga ventralã a mamei sale. Singurele excepþii sunt
reprezentanþii grupei „monotremelor“; într-adevãr, mamiferele primitive
ca echidna sau ornitorincul depun ouã la fel ca pãsãrile ºi le clocesc în
vizuina lor! Toate mamiferele femele îºi alãpteazã puii. Acest lucru
se face în general prin intermediul mamelelor, cu excepþia
monotremelor, care nu posedã mamele, ci glande mamare de unde
curge laptele. Mamelele sunt întotdeauna în numãr par. Acesta este
cuprins între 1 pereche (la maimuþã ºi la om) ºi 10 perechi (la unele
insectivore); numãrul lor este întotdeauna legat de numãrul de pui pe care
femela îi aduce pe lume. Ca ºi pãsãrile, mamiferele sunt animale cu sânge
cald ºi îºi menþin temperatura corpului constantã! Ele sunt singurele animale
care au pãr! Acesta poate fi mai mult sau mai puþin abundent, putând ajunge chiar
sã formeze o blanã groasã care apãrã foarte eficient animalul de frig. Toate
mamiferele respirã prin intermediul plãmânilor, chiar ºi mamiferele acvatice ca
lamantinul, balena sau delfinul. Regimul alimentar al mamiferelor este foarte variat
ºi specific fiecãrei specii. Ele pot fi carnivore (se hrãnesc cu carne, ca leul sau
lupul), vegetariene (se hrãnesc cu plante, ca antilopele), piscivore (se
hrãnesc cu peºti, ca delfinul), insectivore (se hrãnesc cu insecte, ca
furnicarul), necrofage (se hrãnesc cu cadavre, ca hiena), omnivore (se
hrãnesc cu de toate, ca porcul sau omul) sau chiar hematofage (se
hrãnesc cu sânge, ca liliacul-vampir). Mamiferele au în general
douã dentiþii succesive: dinþii de lapte, apoi dinþii definitivi.
Dentiþia definitivã conþine câþiva dinþi suplimentari faþã de dentiþia
de lapte. Dentiþia definitivã este foarte importantã, cãci este unul dintre
criteriile principale utilizate pentru clasificarea mamiferelor. Totuºi, unele
mamifere nu au sau au puþini dinþi: acesta este cazul grupei edentatelor,
care cuprinde furnicarul, tatuul ºi leneºul!
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