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Copiii se nasc cu dorința nestăvilită de a învăța. Curioși din fi re, 
ei vor să exploreze, să descopere și să înțeleagă lumea înconjurătoare. 

Astfel, apar o sumedenie de întrebări cărora le caută răspunsul.

Ținând cont de curiozitatea lor, Galaxia Copiilor vă prezintă 
seria enciclopedică „Descoperă lumea, întrebare cu întrebare“, 

cu răspunsuri atractive și particularizate care vin în întâmpi narea întrebărilor 
pe care tinerii cititori și le pun despre lumea care îi înconjoară.

Această serie abordează subiecte din domenii precum lumea animalelor, 
știință și tehnologie, spațiul cosmic, spațiul terestru, corpul uman, natura 
și locurile uimitoare de pe planetă. Folosind un format prietenos pentru 
tinerii cititori, fi ecare întrebare benefi ciază de răspunsuri clar formulate, 

iar ilustrațiile minunate contribuie la întregirea cunoștințelor.

Pentru tinerii cititori, aceasta este o serie ideală. Suntem siguri 
că ea va fi  îmbrățișată cu drag de copii, părinți și profesori deopotrivă.
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CE ANIMĂLUȚ ARE 
CEA MAI BUNĂ MAMĂ?

După ce s-a născut, puiul de căprioară 
de abia reușește să stea în picioare. 

Nu poate alerga repede pentru a scăpa de 
atacul unui lup sau al unei pume. Când se 
simte amenințat, rămâne nemișcat până 
trece pericolul. În licărirea luminii din 
desișul pădurii, blana pestriță a puiului îl 
face aproape invizibil.

CE ANIMAL RĂMÂNE 

NEMIȘCAT DACĂ SIMTE 

UN PERICOL?

REGNUL ANIMAL

Puiul de gorilă are una dintre cele mai bune mame! Deși mama gorilă ne poate părea 
înfricoșătoare, ea este o mamă iubitoare și grijulie. Își hrănește și își spală puiul până la vârsta de 

trei ani. Îl ocrotește și îl ajută chiar și după această vârstă.
 Gorilele, dar și cimpanezii, gibonii și urangutanii, fac parte din familia primatelor. Toate primatele 
sunt mămici bune!
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CE PASĂRE ÎȘI ASTUPĂ CUIBUL PENTRU 

A NU-ȘI EXPUNE PUII VREUNUI PERICOL?

Pasărea rinocer își depune ouăle într-o scorbură pe care partenerul o 
astupă pentru siguranța familiei sale! Fiind ingenios, el lasă o fantă 

prin care să poată pătrunde ciocul mămicii, reușind astfel să o hrănească. 
Femelele rămân blocate în cuib aproximativ trei–cinci luni, timp în care 
ouăle sunt clocite, iar puii cresc

În fiecare an, în toiul iernii, femela de pinguin imperial depune un ou pe care i-l 
dă partenerului pentru a-l cloci. El are grijă de ou până la începutul primăverii, 

când puiul iese din găoace. Majoritatea masculilor nu sunt de față atunci când 
femela depune ouăle sau în momentul în care li se nasc puii. De asemenea, mulți 
tătici nu prezintă niciun interes și nici nu contribuie la creșterea puilor.

În corpul căluțului-de-mare există o pungă incubatoare 
specială, în care femela își depune ouăle. Masculul le 

poartă până în momentul ecloziunii și le expulzează în apă 
când puii sunt complet dezvoltați. Căluții-de-mare pot avea 
și câte 2000 de pui la fiecare proces reproductiv.

CE MASCUL POATE NAȘTE PUIUȚI?

CE TĂTIC ȚINE OUĂLE PE PICIOARE 
PENTRU A LE ÎNCĂLZI?
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Găinușa de nisip este o pasăre 
zburătoare umitor de puternică, 

adaptată condițiilor din deșert. Poate zbura 
împotriva vântului, prin cei mai puternici 
curenți de aer din Waimea. În timpul zilei, 
zboară spre lanțul montan sau spre zona de 
coastă oceanică pentru a colecta apă. Cu 
ajutorul penelor de pe piept, care prezintă 
o adaptare unică de absorbție a apei, 
transportă apă pentru puii care o așteaptă 
în cuib. Masculul poate absorbi în penele de 
pe pieptul său până la 20 ml de apă.

În primele șapte luni de viață, femela 
lemur își poartă puiul în spate. Puiul 

își înfășoară picioarele în jurul mamei și 
se ține strâns de ea, în timp ce aceasta 
zburdă cu viteză prin pădure.

CE ANIMAL ÎȘI POARTĂ 
PUIUL ÎN SPATE?

MAI EXISTĂ UN ANIMAL 
CARE-ȘI POARTĂ 
PUIUL ÎN SPATE...

CE PASĂRE ARE PENE 
CARE POT SĂ ABSOARBĂ APĂ?

Puiul de corcodel poate să înoate fără 
probleme pe cont propriu, însă deseori 

el este purtat în spate de mama sa! Penajul 
puilor de corcodel este, de obicei, maro și 
alb, iar creasta portocalie le crește de abia 
la maturitate.
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Marsupiul cangurilor le permite acestora să-și crească 
puii în siguranță. La naștere, un pui de 

cangur are mărimea unei alune (0,5–2,2 cm). 
Imediat după ce se naște, instinctiv, puiul își 
croiește drum până la marsupiu și intră 
acolo. Se dezvoltă și crește înăuntrul 
acestuia, hrănindu-se cu laptele 
mamei, până când poate părăsi 
marsupiul. 
 Masculii nu au marsupiu, 
fiindcă ei nu pot să nască pui.

DE CE AU CANGURII MARSUPIU?

Ca orice felină, femela leopard își prinde 
puiul de ceafă ca să îl ridice, fiindcă 

acolo are pielea foarte moale și nu poate 
fi rănit. Micuțul stă cuminte până în 
momentul în care mama sa îl pune înapoi 
jos. Femela leopard stă cu puiul ei până când 
acesta împlinește doi ani. La vârsta aceasta, 
puiul de leopard poate să vâneze și să-și 
poarte singur de grijă.

CE ANIMAL 
ÎȘI TRANSPORTĂ PUII 

APUCÂNDU-I DE CEAFĂ?
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