Voi stiati?



Lăcusta poate sari de
20 de ori lungimea corpului ei.

Lăcusta vânează in
timpul nopţii greierii care dorm.

Printre lăcuste exista
unele specii care se autodevora.
Insensibile la durere, ele încep prin
a-si manca picioarele din fata si apoi
partea posterioara a corpului. Acest
lucru nu îl fac din lipsa de hrana.



Este una dintre cele mai lacome insecte devorând zilnic o cantitate e hrana egala cu
greutatea corpului sau. Lăcusta adulta cantareste 2-3 g si e de 50mm lungime.
 Lăcustele calatoare, duse de vanturile dominante, pot zbura fara întrerupere 2000km
cu o viteza de 40km/ora ceea ce le oferă o suprafaţa de devastare considerabila. Nici o alta insecta
nu este atât de rezistenta.

Puricii femele si masculii care va inteapa cainii si
pisicile se hranesc cu sangele lor si emit niste "pielite de purici"
(pelicule negre) care cad pe sol si servesc hrana larvelor. In general,
doar puricii adulti traiesc pe animal.
Oualele si larvele depuse de femele se dezvolta in mediu
inconjurotor si asteapta trecerea prietenilor nostri sa-i infesteze.
Cea mai mare parte traiesc cam un an, dar daca sint
indepartate, trebuie sa-si gaseasca o noua victima ca sa
supravietuiasca.
Un purice poate sari de 350 de ori mărimea propriului
corp.

Voi stiati?



Daca te-ai opri o clipa sa observi
un crampei din viata albinelor, ai ramane profund
impresionat! Vei descoperi o "lume" bine
organizata, in care fiecare individ isi are rolul
sau...aici nimic nu este la intamplare!

Sunt cei mai importanti
polenizatori ai plantelor, avand un rol major in
natura. Colectarea si transportul polenului se face
de catre femele si lucratoare cu ajutorul
picioarelor posterioare sau a perilor de pe partea
ventrala a abdomenului.

Au dusmani chiar in grupul lor,
fiind decimate de albinele - cuci (albine parazite
de cuib), care in general isi depun ouale in cuibul
unei rude apropiate.

Larva parazitelor, avand o dez—
-voltare mai accelerata, consuma mai repede
proviziile decat larva - gazda, care moare curand.

Se estimeaza ca intr-un an o colonie de albine poate produce intre 180 si 225 kg de miere.
Albinele si bondarii au culori preferate. Preferinta lor pentru o floare de o anumita culoare
este legata direct de cantitatea de polen pe care o produce aceasta.
 Albinele sunt mai eficiente decat insecticidele in a tine omizile departe de florile din
gradina.

Omizile sunt deosebit de sensibile la albine
deoarece zgomotul aripilor acestora le irita puful de pe
corp. Din cauza ca nu sunt in masura sa deosebeasca o
albina inofensiva de un viespe pradator, omizile se
sperie.

Omizile se opresc brusc sau scapa plantele
cu care se hranesc daca simt in preajma “obiecte
zburatoare neidentificate” care genereaza vibratii in aer
de frecventa potrivita.

TYRANNOSAURUS REX



Tyranosaurus rex era cel mai feroce dinozaur de prada, o adevarata

teroare pentru celelalte animale. Este unul dintre cei mai cunoscuti dinozauri carnivori, poate si
pentru faptul ca a fost “reinviat” in mai multe productii cinematografice SF.



Cantarea 8 tone, avea 15 metri lungime si 8 metri inaltime. Mergea ridicat pe

labele dinapoi; cele din fata erau extrem de mici. In ciuda dimensiunilor si a greutatii mari, era
foarte agil.



Avea dinti lungi, taiosi, cu care smulgea usor bucati mari de carne din prada

sa. Primele fosile de Tyranosaurus rex au fost descoperite in anul 1900, in Statele Unite.

QUAGGA



Equus burchelli quagga - Quagga era o specie unică din familia zebrelor,
având dungi doar în partea din faţă a corpului, iar culoarea blănii sale era de la maro deschis, pe
burtă şi pe spate, până la alb, pe picioare.



A fost fotografiata o singura data in Londra la o gradina zoologica in anii
1870, fotografia aceea fiind singura care a fost facuta vreodată.



Unicitatea sa a făcut din Quagga o ţintă pentru vânători şi pentru braconieri,
iar ultimul quagga salbatic era supus pieirii.



Descrisa de naturalistii englezi in 1770 traia in Africa de Sud in turme mari, si
care in urma unei vanatori abuzive a disparut practic din natura la inceputul secolului al XIX-lea.



Ultimul exemplar a murit in captivitate, la Gradina zoologica din Amsterdam,
in 1883. In muzee se mai pastreaza astazi doar vreo 20 de piei.

TIGRUL TASMANIAN

Thylacinus cynocephalus - Tigrul tasmanian

A fost un animal care a trait pana in anii 30′. Dar ignoranta si lacomia oamenilor au
dus la disparitia sa. Disparitia tigrului tasmanian se numara printre cele mai tragice si mai usor de
evitat evenimente de acest gen din toate timpurile.

Colonistii britanici au vrut pamantul pentru cresterea oilor, iar tigrul a fost vazut ca o
amenintare pentru ferme. Dar cercetarile unor oameni de stiinta sugereaza ca tigrul nu a fost decat
un tap ispasitor. Numarul de oi ucise de tigri palea in comparatie cu cel al oilor pierdute gratie
proastei organizari. In ciuda acestui lucru, pentru fiecare tigru prins si ucis se platea o
recompensa. In scurt timp s-a declansat un adevarat macel.

Pana in 1910 tigrul ajunsese deja pe lista animalelor amenintate cu disparitia. In mod
ironic, vanatoarea nu a dus la exterminarea lor completa. Tigrul tasmanian este un pradator
marsupial unic. O creatura care a evoluat izolata in Australasia pentru a deveni in cele din urma
un vanator de top. Era un vanator bine camuflat, cu corpul vargat, fapt ce i-a si adus denumirea
de tigru.

Ultimul exemplar de tigru tasmanian despre care exista date inregistrate, botezat
Benjamin, a murit la Gradina Zoologica Hobart, din Tasmania, Australia in anul 1936.

TIGRUL CU DINTI SABIE

Smilodon fatalis - Tigrul cu dinti sabie a disparut cu aproximativ 10.000 de ani in urma.

Era un animal magnific, o felina mare fara seaman. In regiunea La Brea, oasele de
Smilodon sunt descoperite alaturi de ramasite omenesti, fapt ce demonstreaza ca oamenii s-au
intalnit cu aceasta creatura.
Se banuieste ca Smilodon a cazut prada schimbarilor complexe de relief si mediu de
la sfarsitul erei glaciare. Fiind un animal de ambuscada, el avea nevoie de protectia padurii. Dar
la sfarsitul erei glaciare padurile californiene erau din ce in ce mai putine.

Smoala este un asasin teribil care pastreaza toate indiciile crimei. Dupa ce animalele
sunt prinse in cursa si mor, oasele lor supravietuiesc. Oasele prezinta o poveste interesanta. Ele
indica o felina puternica si indesata, mai degraba adepta atacurilor prin surprindere decat a
urmaririlor. Ea isi folosea coltii uriasi pentru a taia carnea victimelor sale.
Acest animal fabulos, avand caninii de dimensiunile impresionante ale unor
pumnale sau sabii ar fi cu siguranta o priveliste infioratoare in vremurile noastre.

PASAREA DODO

Dodo din Reunion

Dodo din Mauritius

Raphus cucullatus – Pasarea Dodo



Deşi pasărea Dodo este ruda îndepărtată a porumbelului de astăzi, primii oameni ce
au păşit pe insulele Réunion şi Mauritius nu mai văzuseră nimic asemănător. Au denumit-o
lebădă cu moţ sau curcan sălbatic. Deoarece nu aveau inamici se apropiau fără teamă de
aşezările umane, devenind astfel prăzi uşoare.

Pasările au fost ucise cu miile, mai ales pentru carnea lor. Deşi descrierile din
vremea respectivă relatau că pasărea Dodo avea o carne fibroasă şi puţin gustoasă, marinarii
sosiţi după călătorii lungi o consumau cu plăcere. Dar pasărea Dodo nu a dispărut doar datorită
vânatului excesiv.

Colonialii au adus cu ei pe insulă: porci, şobolani, câini, pisici pentru care ouăle
păsării Dodo erau o pradă uşoară. În anul 1680, deci la aproximativ 170 de ani de la sosirea
primului om pe insule, a dispărut şi ultima pasăre Dodo.


Una din rudele păsării Dodo, porumbelul migrator din America de Nord, a fost una dintre
cele mai răspândite păsări din lume. În 1870 mai existau stoluri de două miliarde de păsări,
45 de ani mai tărziu specia a dispărut.



Cea mai mare pasăre ce a trăit vreodată pe Pământ a fost struţul uriaş (Aepiorus) din
Madagascar. Avea înalţime de aproximativ trei metri şi mai mult de 500 kg greutate, iar
circumferinţa oului era de un metru.

MAMUTUL

Mamuţii fac parte din ordinul Proboscidea al clasei Mammalia. Originea mamuţilor, care au dat
naştere elefanţilor actuali, este în Africa, procesul având loc în urmă cu circa 60 de milioane de
ani.
Primele specii de mamuţi au apărut în Asia, după o migrare din Africa. S-au obişnuit la condiţiile
de trai destul de grele, fiind situaţi într-o perioadă glaciară acum 80 000 de ani. Pentru a putea
supravieţui, mamuţii migrau în Europa pe timp de iarnă, unde condiţiile erau ceva mai bune.
Mamuţii au ajuns chiar şi în America de Nord prin istmul Bering, format acum 3 milioane de ani,
pe parcursul celorlalte ere glaciare. Istmul unea America de Nord cu Asia.
Dispariţia acestor exemplare din Europa, Asia şi America de Nord se datorează mai multor
factori:


Vânătoarea excesivă practicată de Neanderthalieni şi de oamenii moderni Homo sapiens.



Încălzirea globală ce a determinat sfârşitul ultimei ere glaciare Würm acum circa 10.000 de
ani.

