Traducãtor: Cosmin Comãrnescu
Redactor: Radu Badale
Tehnoredactare computerizatã: Corina Huþan
Lector: Zoe Partin
L'ATLAS DES ANIMAUX
© Groupe Fleurus, 1996

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României:
Atlasul animalelor / concep ie: Jane Delaroche; text: Laure
Cambournac; trad.: Cosmin Com rnescu; il.: Marie-Christine
Lemayeur i Bernard Alunni. - Bucure ti: Corint Junior, 2008
Index
ISBN 978-973-128-175-9
I. Delaroche, Jane
II. Cambournac, Laure (text)
III. Com rnescu, Cosmin (trad.)
IV. Lemayeur, Marie-Christine (il.)
V. Alunni, Bernard (il.)
59

Concep ie: Jane DELAROCHE
Text: Laure CAMBOURNAC
Ilustra ii: Marie-Christine LEMAYEUR, Bernard ALUNNI

A FOST ODATÃ...
Animalele care trãiesc astãzi pe Pãmânt
nu au existat dintotdeauna. Acum câteva
miliarde de ani, planeta noastrã se asemãna
cu o minge de foc. Era acoperitã de
vulcani ºi deºerturi arse de un soare
puternic. Viaþa era imposibilã. Primele
semne de viaþã au apãrut milioane
ºi milioane de ani mai târziu: erau
fiinþe vii minuscule care s-au multiplicat
ºi transformat pentru a deveni plante ºi,
respectiv, strãmoºii animalelor pe care le
cunoaºtem astãzi.

Acum patru miliarde de ani, o pãturã
groasã de nori înconjura Pãmântul. Era
formatã din gaz ºi vapori de apã care
ieºeau din vulcanii aflaþi în erupþie.
Era o atmosferã irespirabilã. Încetul
cu încetul, Pãmântul s-a rãcit. Apoi a

început sã plouã ºi a plouat miliarde de
ani. O mare parte a planetei a fost acoperitã atunci de ocean! În acest ocean
de apã caldã, acum 3,5 miliarde de ani,
a apãrut viaþa pe Pãmânt, sub forma
unor bule microscopice.
Primele nevertebrate aveau corpul moale, fãrã oase ºi coloanã
vertebralã. Au apãrut acum 600 de
milioane de ani: erau, în principal,
viermi marini, meduze ºi bureþi.
Unele pluteau, altele se deplasau în apã ºi altele se târau
pe fundul oceanelor.

meduzã

Algele albastre au fost primele
vieþuitoare. Aceste minuscule
celule vii, invizibile cu ochiul
liber, vor ap rea i se vor dezvolta
pe fundul oceanelor.

bureþi

vierme marin

trilobit
Crinul-de-mare pare
o plantã, dar este un animal.
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Trilobiþii sunt strãmoºii animalelor
cu carapace ºi cochilie de azi. Unii aveau
dimensiuni milimetrice, alþii mai mult de
60 cm lungime. Trilobiþii au apãrut acum
aproximativ 500 de milioane de ani. Înotau
repede datoritã numeroaselor picioruºe.

Dunkleosteus era cel mai puternic dintre
peºtii placodermi. Putea mãsura mai mult
de 9 m, avea un cap enorm, iar dinþii sãi
mãsurau 50 cm lungime! Corpul îi era
acoperit de o armurã de plãci osoase care îl
protejau de atacuri.

Agnatele au fost primele vertebrate.
Sunt numite ºi guri rotunde
deoarece nu aveau maxilare. Au
trãit acum 450 de milioane de ani.

Peºtii placodermi (ca acest Agassiz) au
apãrut acum 400 de milioane de ani. Erau
acoperiþi de o veritabilã platoºã în partea
din faþã a corpului.

Acum 350300 de milioane de ani,
pe pãmânt creºteau muºchi, ferigi ºi
arbuºti. Au apãrut primele insecte,
iar anumiþi peºti au ajuns sã trãiascã
ºi pe uscat.

Amoniþii erau niºte moluºte ce
au trãit acum 400 de milioane
de ani. Cochilia lor, asemãnãtoare cu cea a melcilor, putea
atinge dimensiuni incredibile.
Amoniþii erau rãspândiþi în
toate mãrile de pe glob.

Libelulele gigantice strãbãteau
vãzduhul în zbor. Puteau atinge 80 cm,
cu aripile desfãcute. Alte insecte gigantice
(gândaci i pãianjeni) trãiau, de asemenea,
în pãdurile umede din acea perioadã.
Ichthyostega a fost primul vertebrat care a
putut ieºi din apã pe uscat. Era un amfibian,
strãmoº al broaºtelor. Mãsura 1 m lungime.
Plãmânii îi permiteau sã respire, iar
înotãtoarele i s-au transformat
în scurte labe musculoase.

Glyptodonul, strãmoºul tatuului, avea o carapace dintr-o singurã
bucatã. A fost unul dintre primele mamifere. A trãit ºi a evoluat, ca
ºi multe alte animale, dupã dispariþia dinozaurilor (vezi p.6-7).

Pteranodonul a fost una
dintre primele reptile zburãtoare. Anvergura aripilor sale depãºea 7 m!
Ciocul lui era enorm, fãrã dinþi, iar
deasupra craniului avea o creastã osoasã.
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EPOCA
DINOZAURILOR
Dintre numeroasele reptile ce au
populat P mântul, cele mai cunoscute
sunt dinozaurii. Ace tia au tr it cu
220 de milioane de ani în urm . Numele
lor înseamn  opârle îngrozitoare.
Peste tot în lume s-au g sit oase i urme
de labe, din i i chiar ou ! Oasele lor
s-au fosilizat, adic s-au transformat în
piatr . Analizând aceste fosile de dinozauri, speciali tii au aflat c pielea lor
era acoperit de solzi, fiind
impermeabil , iar unele specii
tr iau mai mult de 100 de ani!

Dinozaurii depuneau ou le, uneori chiar
câte 10 odat , în cuiburi f cute în p mânt! Rotunde
sau alungite, aceste ou erau mici în raport cu dimensiunea dinozaurilor, îns coaja lor era foarte tare.

Tyrannosaurus Rex a fost cel mai mare
i mai însp imânt tor carnivor din acea
perioad . Acest dinozaur gigant, de
6 m în l ime i 15 m lungime, avea
un cap enorm, care se putea roti în
toate p r ile. Maxilarele aveau din i
înfrico tori i foarte ascu i i.

6

Compsognathus era cel
mai mic dintre dinozaurii
cunoscu i; acest carnivor de talia
unui curcan gras mânca mai
ales insecte i opârle.
Pentru a nu fi devorat
de al i dinozauri
carnivori mai mari,
trebuia s alerge foarte
repede, ajutându-se
de membrele sale
lungi.

Tyrannosaurul
putea alerga
cu 30 km/h!
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PRIMELE MAMIFERE
Dup dispari ia misterioas a dinozaurilor,
acum 65 de milioane de ani, pe P mânt
au apãrut primele mamifere. Creierul
lor era mai mare ca al reptilelor
i puii acestora nu se mai formau în ou , ci se dezvoltau în
pântecele mamei. Încetul
cu încetul, mamiferele au
început s se diferen ieze:
animale insectivore, roz toare,
carnivore... Milioane de ani mai
târziu, multe dintre aceste prime
mamifere au disp rut. Celelalte au
supravie uit i au evoluat, devenind animalele pe care le
cunoa tem ast zi.

Smilodonul, numit i tigrul cu din i-sabie, a tr it pe
teritoriul de ast zi al Americii de Nord. Avea o constitu ie asem n toare unui leu, o coad scurt , ca linxul,
iar caninii superiori puteau m sura i 15 cm
lungime! Erau atât de dezvolta i, încât
ie eau cu mult în afara botului! Se
hr nea cu speciile de
gazel din
acea perioad , cu bizoni
i chiar cu
mamu i!

Eohippus nu era mai
mare decât o vulpe i totu i
este str mo ul calului. Tr ia în
p durile Europei, Asiei i Americii de
Nord. Acest cal primar nu avea copite,
ci degete care-i permiteau s alerge
u or pe solul moale.

Indricotherium a fost cel mai mare mamifer care a existat vreodat pe P mânt:
m sura 8 m lungime i mai mult de
5 m în l ime! Tr ia în Asia i
f cea parte din familia rinocerilor, chiar dac nu
avea corn.

Megatherium, un fel de lene gigant, ce tr ia în
America de Sud, era bl nos ca un urs! Cânt rea mai
multe tone i, stând în picioare, atingea 7 m în l ime!
Ridicat pe labele din spate, acest monstru cu gesturi
lente putea prinde cu ghearele lui ramurile cele mai
înalte din arbori pentru a le apropia de gurã!
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Macrocenia din America de Sud, str mo ul lamei,
tr ia în regiunile ml tinoase. Sem na cu un dromader foarte p ros, avea copite, cum au caii de ast zi,
i o tromp mai scurt decât cea a elefantului, cu care
smulgea iarb , frunze din arbori i plante acvatice.

Chalicotherium era
capabil s se ridice pe
labele posterioare.

Synthetoceras era un erbivor mic ce tr ia în turme
i rumega probabil ca vacile. Masculii aveau pe
frunte trei coarne acoperite de piele: dou mici,
asem n toare cu cele ale c prioarelor, i unul mai
lung, în form de furc , situat deasupra nasului. Era,
f r îndoial , arma lui de atac i totodat de ap rare.

Chalicotherium sau calul-goril  era un animal destul de ciudat. Acest
erbivor cu gât enorm mergea în patru labe i dezgropa semin ele i
r d cinile plantelor, scormonind p mântul cu ghearele labelor din fa .

Rinocerul lânos era uria i foarte
p ros: blana lui era groas i bine
adaptat climatului extrem de rece al
perioadei în care a tr it pe P mânt.
S-au descoperit oase fosilizate în
America de Nord, Europa i
Asia. Îl putem vedea
reprezentat pe pere ii
pe terilor, în picturile oamenilor
preistorici.
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Balenele cu cocoa ating 16 m
lungime i pot tr i 95 de ani!

ARCTICA
Situat în jurul Polului Nord, Arctica
cuprinde Oceanul Arctic, Alaska,
nordul Canadei, Groenlanda, nordul
Scandinaviei i coastele Siberiei. În
aceast regiune iarna este foarte lung
i foarte rece, cu nop i interminabile.
Solul este acoperit de ghea i marea
este înghe at o mare parte a anului: este
ceea ce numim banchiz . Doar animalele
foarte rezistente pot supravie ui cu adev rat
într-un climat atât de aspru! Vara arctic
nu dureaz decât dou luni, dar, cum
zilele sunt lungi, cele câteva plante ajung s
creasc i s înfloreasc foarte repede.

Balenele cu cocoa sunt
înzestrate cu fanoane, i nu
cu din i. Acestea reprezint
ni te prelungiri în form
de perie, care filtreaz
apa re inând doar hrana
(planctonul).

urs polar
ren s lbatic
(karibu)
vulpe polar

Chira arctic , în timpul iernii, pleac
în c utarea c ldurii în cealalt extremitate
a planetei. Aceste p s ri sunt c l tori
înzestra i, ce pot parcurge 40 000 km
într-un singur an!

elan

Beluga mai e denumit i balena-alb .

potârniche
alpin

OCEANUL

bou moscat

chira
arctic

morse
urs polar
narval

Ursul-alb (polar) este un carnivor redutabil: este
st pânul de necontestat al banchizei. Datorit mirosului s u puternic, poate repera focile care se afl
sub ghea i poate chiar s adulmece cadavrul
vulpe polar
unei balene de la o distan de peste 30 km!

boi mosca i

mors
foc cu creast
iepure polar
foci de Groenlanda

balen cu cocoa
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Ursul polar este i un excelent înot tor c ruia nu-i este fric
s se arunce în apa înghe at . Pentru a ie i la suprafa ,
el se aga de blocurile de ghea cu ghearele sale puternice!
Apoi se scutur , pentru ca blana s nu-i înghe e!

Orca este un du man
incredibil al focilor.
A fost supranumit
balena uciga : nu
va ezita niciodat
s scoat capul
afar pentru a
înh a o foc întins
pe ghea .

Vulpea polar are o
blan atât de groas , încât
începe s tremure abia la
-50° C! Are blana alb pe
timpul iernii i gri-bleu,
vara. Se hr ne te cu iepuri,
dar prinde i lemingi,
roz toare de mici dimensiuni, pu in mai
mari decât
oarecii.
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ANTARCTICA
Antarctica este un imens continent de
ghea , cu Polul Sud în centru i, de jur
împrejur, cu oceane înghe ate cea mai
mare parte a anului. Este regiunea cea
mai rece de pe glob, unde temperatura
poate atinge -80° C! În acest mare
de ert alb, grosimea ghe ii poate
atinge 4 000 m, adic înãlþimea unui
munte. Iarna este mereu noapte, iar
vara, soarele înc lze te foarte pu in,
atât cât s topeasc pu in din banchiz .
Un vânt glacial sufl cu peste 300 km/h
i niciun fel de plant nu cre te aici.
Pu inele animale care ajung s
supravie uiasc se g sesc doar pe
coastele acestei regiuni.

Pinguinii sunt ni te p s ri care nu pot s
zboare, merg cu greutate, îns înoat precum pe tii! Multe specii de pinguini tr iesc
în colonii pe banchiz . i chiar dac nu au
acelea i dimensiuni sau culori ale penelor,
se aseam n mult.
pinguini Adélie

Iarna, atunci când ninge i viscole te
puternic, pinguinii se adun în cercuri i
se strâng puternic unii în al ii, cu spatele
spre vântul care bate. Pot r mâne a a
ore în ir f r s m nânce. Din timp
în timp, î i schimb pozi ia:
pinguinii din centru vin s -i
înlocuiasc pe cei din exterior.
La pinguini, masculul este cel
care cloce te oul timp de dou
luni. Acesta îl ine pe labe, la
ad post, într-o cut a pielii
de pe burt . Nu trebuie s se
mi te prea mult, pentru a nu
risca s -l sparg ...

foc -leopard

elefant-de-mare

foc mânc toare
de crabi

orc
pinguin imperial

La ie irea din ou, micii pinguini sunt în întregime cenu ii i pufo i. Mai târziu, culoarea
lor se schimb în maro, apoi în negru i alb.
Pentru a ajunge mai repede
în mare, pinguinii alunec
pe burt , ca imediat
s plonjeze cu capul
înainte în ap .

foc
Weddell

balen -albastr

Prea mic pentru a putea pescui singur, puiul de
pinguin este hr nit în fiecare zi de unul dintre
p rin i, care regurgiteaz pe ti ori i
mici crustacee, numite krill.

Cu corpul în form de torpil , pinguinul imperial este un campion al înotului:
atinge adâncimi mari i se poate r suci sub ap chiar la viteza de 60 km/h.
Dar nu poate r mâne mai mult de un sfert de or sub ap f r s respire.
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Balena-albastr este cel mai
mare animal de pe P mânt: m soar
peste 30 m lungime i cânt re te pân
la 190 de tone: cât 30 de elefan i!

