
alligator 
= aligator

bear= urs cat=pisică duck = rață elephant 
= elefant

frog = broască gira�e = girafă

hippopotamus
 = hipopotam jelly�sh =meduză koala=koala lion = leu monkey 

= maimuță

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.

Cele mai apropiate rude ale 
hipopotamilor sunt mam-
iferele acvatice: balenele, 
del�nii şi marsuinii.

Căscatul hipopotamului nu 
este un semn de somnolență 
sau plictiseală ci este de fapt 
un gest de amenințare, 
dezgolind dinții săi, caninii 
lungi, groși și ascuțiți ca o 
lamă, sau colții, cu care este 
capabil să taie o barcă mai 
mica în două.

Hipopotamul este al 3lea 
animal ca mărime de pe 
pământ,dupa rinocerul alb și 
elefant. 

Leul are cel mai tare urlet 
dintre toate pisicile mari, 
putând � auzit de la o 
distanţă de circa 8 kilometri.

Poate atinge viteza de 50 de 
metri pe secundă, însă doar o 
scurtă perioada de timp.

Leul este a doua cea mai mare 
felină din lume, dupa tigru.

Un leu cântărește aproximativ 
180 de kilograme, iar o leoa-
ică 130 de kilograme.

Koala are amprente 
asemănătoare cu ale omului.

Ursul Koala nu este de fapt un 
urs. Cuvântul “koala” isi are 
originea din Australia si 
înseamnă “nu bea”. Ei bine Ursul 
Koala este unul dintre animalele 
marsupiale, ca și cangurul. 
Femelele iși cară puii în marsu-
piu.
 
De asemenea aceștia pot 
comunica între ei cu anumite 
sunete. Fiecare sunet poate 
arăta poziția socială, domi-
nația și agresiunea. 

Aligatorii pot ajunge la 4.4 m și 
450 kg.

Aligatorul este considerat o 
fosilă vie, dat �ind că se a�ă pe 
Pământ de peste 200 de 
milioane de ani.

Aligatorii pot avea până la 80 
de dinți la un moment dat. 
Dintii noi cresc pentru a-i 
înlocui pe cei uzati și de-a 
lungul vieții, un aligator poate 
avea între 2.000 și 3.000 de 
dinți.
Aligatorii au sânge cu "antibio-
tice"; serul din sângele lor este 
incredibil de e�cient în com-
baterea bacteriilor și virușilor.

Ursul polar este cel mai mare 
prădător de pământ din lume, 
măsurând 2,8 m lungime și 
aproximativ 780 kg.

Urșii merg de obicei în patru 
labe, însă se pot ridica și în 
două și se pot deplasa așa 
câțiva metri; este considerat un 
animal plantigrad, adică merge 
pe tălpile și călcâiele picioarelor, 
asemenea omului.

Până în secolul 19, în România 
ursul brun se găsea pe întreg 
teritoriul țării; acesta a fost 
exterminat din zonele de 
câmpie și deal datorita agricul-
turii și creșterii animalelor;

O pisică domestică sănătoasă 
poate atinge viteze de 31 km/h, 
dar nu poate menține un astfel 
de ritm mai mult de 1 minut.

Pisicile pot sări de 5 ori 
lungimea propriului corp.

Inima unei pisici bate de două 
ori mai repede decât inima unui 
om. 

O pisicuță care are 3 ani are, de 
fapt, în ani umani 21. O pisică 
de 8 ani, are 40 dacă ar � om. Iar 
la 14 ani pisica este deja destul 
de bătrână, ea având, în ani 
umani, 70.
Pisicile disting culorile.
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Toate rațele au penaj imper-
meabil, ca rezultat al structurii 
complexe a penelor și a unui 
strat cu aspect de ceară care se 
întinde pe �ecare pană în 
parte. 

În total sunt peste 40 de specii 
de rațe domestice. 
Ratele sunt creaturi curioase și 
prietenoase, �ind domesticite 
ca animale de companie și 
animale de fermă de mai bine 
de 500 de ani. 

O rață sălbatică poate trăi 20 
de ani sau mai mult. Recordul 
mondial - un Mallard Drake a 
trăit 27 de ani. 

Un elefant poate auzi sunetele 
scoase de trompa altui elefant 
de la o distanță 8 kilometri.

Cel mai mare elefant care a fost 
înregistrat până acum avea o 
masă de 10.886 de kilograme și 
o înălțime de aproape 4 metri.

O pereche de colți  de elefant 
poate cântări chiar și 200 de 
kilograme.

Perioada de gestație a 
elefanților durează doi ani.

iguana = iguană

Iguanele au lungimea de 1.5 - 
1.8 metri, cu tot cu coadă, un șir 
de țepi pe toată lungimea 
corpului, începând de la cap și 
până la coadă, iar coloritul 
variază de la verde deschis, 
galben, maro, roșcat și chiar 
albastru.

Iguanele pot trăi chiar mai mult 
de 20 de ani în captivitate, deși 
nu sunt ușor de îngrijit.

Întrucât au sângele rece, petrec 
mult timp în soare, sau la 
căldură pentru a își regla tem-
peratura corpului.

Meduzele sunt carnivore și se 
hrănesc cu plancton crusta-
cean, alte meduze, larve, pești 
mici și orice altceva ce este 
prins în tentaculele lor.

Meduzele au mărimi foarte 
variate, de la mărimea unei 
gămălii până la 2,5 metri, iar 
tentaculele acestora pot atinge 
lungimi de până la 60 de metri, 
lungime de două ori mai mare 
ca a unei balene albastre.

Meduzele nu au creier, inimă, 
urechi, cap, membre sau oase. 

Sunt cunoscute aproape 4000 
de specii de braoste, inclusiv 
cele raioase. variaza ca marime 
de la mai putin de jumatate de 
inch pana la aproape un picior 
lungime si sunt intr-un 
curcubeu de culori si forme.

Broastele adulte sunt carnivore 
si mananca aproape orice este 
mai mic decat ele, inclusiv 
insecte, viermi si chiar alte 
broaste.

Cea mai veche broasca 
cunoscuta (Vieraella herbsti) a 
aparut in perioada Jurasicului 
superior, acum 190 milioane de 
ani.

Tu ce alte animale 
mai știi? 

Câte animale noi ai 
învățat azi?

Cimpanzeii sunt singurele 
maimuțe care beau apa 
folosindu-se de un „pahar” : 
o frunză răsucită în acest 
scop.

De asemenea,cimpanzeii se 
spală pe dinți, asemenea
oamenilor.

Masculul maimuței urla-
toare din Amazonia este cea 
mai zgomotoasă creatură 
de pe Terra. Urletul scos de 
acesta se aude pe o distanță
de 16 kilometri.


