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Светът на животните

1 Животни и растения – всичко е свързано

Преди 570 милиони години на земята започнали да се появяват
първите животни и висши растения. Те създали екосистемите, които се
развивали до наши дни. Днес съществуват около 1,3 милиона различни
видове животни и се смята, че дори е възможно да бъдат открити още
няколко милиона!

2 Равновесието в природата
Всеки вид е здраво свързан
с останалите от обкръжението си.
В една екосистема участват различни
организми: хищници, тревопасни,
гъби и бактерии, растения... Всяка
брънка от тази хранителна верига
е много важна и от нейното равновесие
зависи оцеляването на всички видове,
включително и на
човека.

3 Голяма отговорност

Благодарение на разума, който притежава,
човекът се е утвърдил като най-големия
колонизатор на планетата, но не
трябва да забравя, че той също
е част от голямата верига!
Негов дълг е да съхранява
живота в природата и да пази
екосистемите, които са
съществували в продължение на хиляди години.

Следата
4от човека

Наричат нашия
вид, хомо сапиенс,
„свръххищник“.
В продължение на векове човекът
е издигал огромни градове, строил е
магистрали, които нарушават дивия
живот в горите, предизвиквал е
горски пожари, изсичал е гори
и е ловувал безразборно...

5 Следващата еволюция

През ХХІ в. ние, хората, най-после осъзнаваме колко е важно да полагаме
усилия, за да запазим нашата планета. Ще успеем ли да сменим името си
на свръххищници с това на свръхзащитници? Човекът е способен на това
и на много повече!
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9 Господстващи котки

Африканската савана и селва

Лъвът е царят, най-могъщият от африканските
млекопитаещи, въпреки че лъвицата върши
цялата работа по ловуването. Гепардът
е най-бързото земно животно: достига
скорост от 115 км/ч, като автомобил
на магистрала! Леопардът е предпазлив
и разкъсва плячката си високо
на дърветата.

6 Дом на най-големите

В необятната африканска савана
с обширни тревисти пространства
живеят най-големите видове животни
на планетата. Слонът може да достигне
4 м височина и да тежи колкото цял
камион! Удивителният му хобот има
почти 100 000 мускула и на свобода
слонът може да живее повече
от 70 години.

7 На стада

Газели, гну и зебри са видовете,
Гну
които живеят на стада
в саваните. Понякога, както
в случая с гнутата, тези стада са съставени
от хиляди животни! Това гарантира, че голяма
част от групата ще бъде в безопасност
от хищниците. Газелите и зебрите
достигат зашеметяваща скорост,
когато бягат.

8 Огромни тревопасни

Хиените и огромните лешояди „почистват“
местата с мърша, оставена от хищниците. Хиените освен
това са много умни и водят безпощадна война с лъвовете.
Но най-мощната захапка имат крокодилите,
които обитават реките.

Леопард

Хиена

Знаеш ли, че...

Щраусът е най-едрата
и най-тежка птица на света,
но нейните 180 килограма
ѝ пречат да лети!

Зебра

Жирафите са шампиони по височина. Дългата
им шия ги издига до 5,5 м и така могат да достигнат
най-високите листа. Едрите, тежки и свирепи
хипопотами, с разрешението на крокодилите,
властват в реките, а носорозите, след слоновете,
са най-големите и най-внушителните животни.
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		 Други животни

Хипопотам
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		 Пищно разнообразие

В тропическите гори живеят 50% от
видовете на планетата и голяма част още не е
изследвана. Например окапито, което е роднина на
жирафа, живее в сърцето на африканската гора и
е открито едва в края на ХІХ век.
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		 Дом на човекоподобните маймуни

		Най-малките
14
		 Животно с броня 15

Люспеникът е чудновато
животно, покрито с люспи.
За да се защити, се свива
на кълбо и се превръща
в бронирана топка, която
може да устои на нападенията
на хиени и леопарди.

Насекомите са най-многобройните
животни в селвата. Тази обширна
екосистема се допълва от
паякообразни, земноводни и влечуги.
Да не забравяме, че само 20% от
видовете са познати и е възможно да
съществуват необикновени животни,
които предстои да бъдат открити.

В тези гори живее най-голямата
човекоподобна маймуна: горилата.
Мъжката горила е силна колкото 8 мъже
и е висока близо
2 м! Коткоподобните
маймуни са наймногобройните
примати, а
шимпанзетата са
най-интелигентните
в тропическата
гора; 98% от
Горила
тяхната ДНК
е еднаква с нашата.

		 Екзотични птици
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Конгоански
паун
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Калаото е една от характерните птици
в тези гори; на свобода живее до 30 години
и над клюна си има един много
чудноват рог. Конгоанският
паун, открит през 1936 г.,
живее във вътрешността
на гората и е прекрасен пример
за приспособяване
към средата.
Калао
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