
gira�e = girafă
narwhal 
= narval

O girafă are şapte oase în gât, 
precum oamenii, dar sunt 
mult mai mari.

Dorm foarte puţin, în reprize 
de 10 minute, uneori chiar şi 
în picioare, perioada cumu-
lată de odihnă în decursul 
unei zile �ind între 30 de 
minute şi patru ore.

Girafele sunt animale extrem 
de sociabile (au şi o inimă 
mare, care măsoară în jur de 
60 cm şi cântăreşte peste 10 
kilograme), astfel că se 
plimbă în grupuri.

octopus 
= caracatiță

pig = porc quetzal = quetzal rabbit = iepure sheep = oaie turtle = țestoasă

unicorn 
= unicorn whale = balenă zebra = zebrăyak = iacxray tetravipera = viperă

Broască ţestoasă are o rezis-
tenţă foarte mare la foame. 
Poate mânca o dată la 400 de 
zile. 

Cea mai grea broască 
ţestoasă din lume acum este 
broască ţestoasă pieloasă sau 
Luthul, care are o greutate de 
700 de kg şi o lungime de 
până la trei metri. 
Chiar dacă suferă amputări 
grave, broaştele ţestoase pot 
trăi luni de zile. Naturalistul 
italian Redi a scos creierul 
unei broaşte ţestoase şi cu 
toate acestea, ea s-a mişcat 
timp de încă şase luni.

- O caracatiță are 3 inimi.

- Caracatițele „gândesc” și cu 
tentaculele - Două treimi din 
neuronii caracatiței se găsesc 
în tentacule. Astfel, tentacule-
le pot rezolva singure prob-
leme, cum ar � deschiderea 
cochiliei unei scoci, în timp ce 
caractița se poate concentra 
asupra altor activități, cum ar 
� căutarea mai multor scoici. 
Tentaculele pot reacționa la 
stimuli și după ce au fost 
retezate, iar o dată tăiate 
acestea cresc la loc.
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Tu ce alte animale 
mai știi? 

Câte animale noi ai 
învățat azi?

unicornul mărilor

Din apele îngheţate ale 
Arcticii ţâşnesc spre cer 
câteva săbii de os. Între 
valuri se zăresc siluetele 
îndesate ale unor cetacee 
bizare, cu capetele ornate cu 
nişte „coarne” lungi, subţiri şi 
drepte aidoma ciocului osos 
al peştilor spadă.  Dincolo de 
înfăţişarea lor neaşteptată, 
mitologia şi simbolismul 
care-i înconjoară, narvalii 
sunt nişte vieţuitoare marine 
care au servit ca model 
pentru miticul Unicorn, atât 
de cântat şi evocat în Evul 
Mediu european.

Inorogul sau unicornul este 
un animal mitologic. 
Inorogul este reprezentat ca 
un cal alb având un corn în 
mijlocul frunții. Unicornul a 
reprezentat un subiect în 
jurul căruia s-au creat legen-
de. Scrierile lui Aristotel, 
Gingis Han, Saint Thomas 
sau Saint Gregory re�ectă 
faptul că aceștia considerau 
unicornul drept o creatură 
foarte reală. Dicționarul 
Webster de�nește unicornul 
ca „un animal mitic, având 
corpul și capul unui cal, 
picioarele din spate ale unui 
cerb, coada unui leu, cu un 
corn în mijlocul frunții”.

Porcii nu mănâncă „ca un 
porc”, ba dimpotrivă: 
savurează încet mâncarea.
Porcul este, alături de câine, 
cel mai vechi animal domes-
ticit de oameni - domesticit 
acum 9000 de ani.

Porcii comunică între ei, 
specialiştii identi�când peste 
20 de vocalize diferite, pe 
care le folosesc pentru a 
transmite mesaje precum 
„mi-e foame” sau „te plac”.
Porcuşorii nou-născuţi recu-
nosc vocea mămicilor şi 
învaţă să le asculte îndemnu-
rile. 

Una dintre cele mai spectac-
uloase pasari din lume este 
pasarea Quetzal, din Ameri-
ca Centrala.

Acum multe secole, aztecii 
din America Centrala con-
siderau pasarea Quetzal un 
simbol al zeilor.Penele 
pasarii nu puteau � purtate 
decat de se�i de trib.

Dansul acestei pasari mitice, 
care ajunge la lungimi de 
1,40 metri, este considerat o 
minune, si simplul fapt de a 
o vedea este „un eveni-
ment”.

Ovinele au un excelent simț 
al mirosului și au glande 
parfumate chiar în fața 
ochilor și între degete 
(copite) de la picioare.

Un studiu National Geo-
graphic a arătat că o oaie își 
poate aminti fețele altor 50 
de oi chiar după 2ani.

Oile au o vedere slabă, dar 
au o viziune în  culori.
Daca o oaie cade și se rosto-
golește pe spate, va avea 
nevoie de ajutor pentru a se 
ridica.

Există două tipuri: iepurele 
de câmp și iepurele de casă, 
însă acestea sunt diferite 
genetic și nu se pot înmulți 
între ele.

Pot vedea chiar și în spatele 
lor, singurul punct mort este 
în fața nasului.
Poate sări până  la 1 metru 
înălțime și 3 în lungime.

Este unul din cele 12 semne 
ale Zodiacului Chinezesc si 
reprezintă: bunătate, sensi-
bilitate, compasiune, 
eleganță, bunăvoință.

Corpul zebrei este negru. 
Așa încât răspunsul la între-
barea : Sunt dungile zebrei 
albe? este… nimeni nu 
îndrăznește să a�rme cu 
certitudine.

Fiecare specie de zebră are 
tipuri diferite de dungi – 
variind lățimea și felul în 
care e distribuit modelul. 

În cadrul aceleiași specii, nu 
există două zebre la fel. 
Dungile lor sunt la fel de 
unice ca amprentele umane.

Iacul este un mamifer 
rumegător din Tibet, mai 
mic decât bivolul, cu corpul 
masiv, acoperit de păr lung 
de culoare brună și cu o 
cocoașă pe ceafă.

Se crede ca iacul datează de 
1-5 milioane de ani. Desco-
periri recente con�rmă că în 
trecut a trăit și în Rusia. 
Specia a fost descrisă pentru 
prima dată în anul 1776.

Iacul sălbatic pe cât este de 
mare pe atât poate � de 
agresiv. 

Desi e inclus într-o familie de 
pești de apă dulce, este 
extrem de adaptabil, �ind 
capabil să supraviețuiască în 
cele mai diverse medii, de la 
cele sarate la cele dulci și de la 
cele alcaline la cele acide. 
Această caracteristică îl face 
aproape unic, dat �ind faptul 
că majoritatea speciilor de 
pești poate trăi într-un singur 
tip de mediu.

Trăsătura care îl face să �e un 
îndragit pește de acvariu - 
pielea translucida - nu are, de 
fapt, rol decorativ, ci adapta-
tiv. 

Una dintre cele patru specii 
de vipere ce pot � întâlnite 
în România, vipera comună 
(Vipera berus) este un șarpe 
veninos de talie medie. Nu 
este agresivă, dar este 
înzestrată cu un venin 
puternic. 

Deși este considerată o 
vietate de temut, ea evită 
pe cât posibil contactul cu 
oamenii. Nu puține au fost 
cazurile în care acestea 
trăiau în preajma unor 
așezări omenești, fără ca 
nimeni să �e deranjat de ele 
sau să știe de existența lor.

Măsurătorile arată că 
balenele albastre sunt cele 
mai mari animale din lume, 
atingând o lungime de 
aproximativ 30 de metri şi 
pot cântări până la 150.000 
de kilograme.

Balenele sunt unele dintre 
cele mai longevive animale 
din lume, estimează că 
indivizii din specia Balaena 
mysticetus pot atinge o 
vârstă de aproximativ 200 
de ani, iar balenele ucigaşe 
pot trăi până la un secol.


