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Animalele lumii
Pentru copii intel ig en ți

Pur și simplu bine explicat de Jürgen Beckhoff,
cu desene de Julie Sodré

Animalele și habitatul lor
Urșii polari, leii sau tarantulele nu trăiesc peste tot
în lume. Asta din cauză că pe suprafața Pământului există diferite zone de climă. Corpul și modul
de viață al animalelor s-au adaptat acestor
habitate.

Zona
Z
Zo
n tropicală
Zona subtropicală
Zon
Zona temperată caldă
Zon
Zon
Zona temperată rece
Zon polară
Zo
Zona

2

Zoologii împart animalele în mai multe clase, printre
care mamifere, păsări, insecte, arahnide (păianjeni),
reptile și pești. În momentul de față sunt cunoscute
circa 1,5 milioane de specii de animale, iar în fiecare
an cercetătorii descoperă alte 25 000 de specii noi.
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Pădurea tropicală
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În pădurea tropicală trăiesc foarte multe specii de
animale. Doar în pădurea amazoniană, din America de Sud, trăiesc de 30 de ori mai multe specii de
animale decât în întreaga Europă. În această zonă
de climă tropicală plouă foarte mult și întreg anul
se înregistrează temperaturi între 23°C și 30°C.
Plantele sunt foarte dese. Ele formează etaje de
vegetație. Unii arbori, precum arborele de miere,
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pot ajunge la o înălțime de 80 de metri. Ceea
ce înseamnă că sunt la fel de înalți ca un bloc
cu 27 de etaje. Păduri tropicale sunt în America
de Sud, Africa și Asia. Ele se află întotdeauna în
apropierea Ecuatorului.
Gorilele de munte, cele mai
mari maimuțe de pe Pământ,
trăiesc în Africa. Masculii
ajung până la 1,85 metri înălțime. Atunci cântăresc 275
de kilograme – adică de trei
ori mai mult decât un om
adult.

Habitatul în pericol
Pădurea tropicală își micșorează zi de zi suprafața.
Arborii sunt doborâți pentru a se fabrica din lemnul
lor mobilă și hârtie. Multor arbori li se dă foc pentru
a transforma pădurea în ogoare. În fiecare minut,
de pe Terra dispare o suprafață de pădure tropicală
egală cu 35 de terenuri de fotbal. Habitatul multor
specii de animale, care nu trăiesc decât aici, este
astfel puternic afectat.
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