МАГИЧЕСКИ

СВЯТ

ЖИВОТНИТЕ В ПРИРОДАТА

СЪДЪРЖАНИЕ

УДИВИТЕЛНИ
МЕСТА,
УДИВИТЕЛНИ
ЖИВОТНИ
Когато се смрачи и настъпи нощ, в джунглите и пустините,
в притъмнелите небеса и езерни води се раздвижват нощните
животни и в прикритието на тъмнината тръгват да си търсят
храна или партньор. Някои от тях са ни добре познати, други може
никога да не видим, тъй като са плахи и предпазливи, но едва доловимо
изшумоляване, тихо проскърцване или глух писък подсказват,
че те са край нас. Дневна или нощна активност – това е едно
от приспособленията на животните за оцеляване.
Редом с нас на Земята живеят над два милиона вида животни.
Огромното им разнообразие се обуславя от изключително разнообразните
природни условия на планетата и изумителната способност на животните
да се приспособяват към различните условия на живот в своите
местообитания – дъждовни, иглолистни и листопадни гори, савани,
пустини и тундра, планини, ледени морета и океански дълбини...
Повечето видове имат едно местообитание – като коалата,
която не напуска австралийските евкалиптови гори. Но някои животни
могат да живеят в доста разнообразни местообитания – като
леопардите, които можем да срещнем и в саваните, и в джунглите.

От страниците на тази книга, ще се запознаете
с изключителното разнообразие на животните
в десет удивителни кътчета на нашата планета.
КОНГОАНСКАТА ГОРА
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МЯСТО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

ПЪТЕВОДИТЕЛ

Проверете кои животни можете
да забележите от вашето

място за наблюдение.

След това отгърнете страницата,
за да научите повече за животните
от специалния пътеводител.

Поставете зеления филтър,
за да надникнете в растителния
свят на всяко местообитание.

Поставете синия филтър, за да видите
нощните животни, които трудно
ще забележите при пълна тъмнина.

ДОБРЕ ДОШЛИ
В КОНГОАНСКАТА
ЕКВАТОРИАЛНА ГОРА!

Местообитание:
екваториални и тропични
влажни (дъждовни) гори

Местоположение:
Африка, Басейна на река
Конго и крайбрежието на
Гвинейския залив

Държави:

КОНГОАНСКАТА
ГОРА
Екваториалните гори са вечнозелени, защото там е
постоянно горещо и валежите са обилни. Това позволява
растенията да се развиват постоянно. В стремежа си към
светлина те израстват в 4-5 височинни етажа. Гъстите
корони на светлолюбивите дървета образуват покрива
(склопа) на гората. Заради изобилието от листа, плодове,
цветове, семена тук живеят повечето горски обитатели.
Гъстите корони на дърветата, преплетени с лиани, спират
слънчевата светлина и под склопа е тъмно, влажно и задушно.
В приземния етаж многочислени насекоми и гризачи се хранят
с опадали листа, плодове, гъби. В по-светлите участъци край
реките в африканската хилея пасат горски слонове, антилопа
бонго и окапи – горският роднина на жирафа, а леопарди
и крокодили дебнат за плячка.

Камерун, Екваториална
Гвинея, Габон, Република Конго,
Демократична република
Конго, Централноафриканска
република

Големина:
750 000 квадратни километра

Кой живее там:
10 000 вида растения
400 вида бозайници
1400 вида птици
700 вида риби

Разходете се из всяко от тези места
и открийте кои са най-важните
особености на всяко местообитание.

Тази книга ви предлага пътешествие из дивата природа
и срещи с обитателите на различни местообитания.
Поставете червения филтър,
за да наблюдавате кои животни
се срещат там през деня.
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ДОБРЕ ДОШЛИ
В КОНГОАНСКАТА
ЕКВАТОРИАЛНА ГОРА!

Местообитание:
екваториални и тропични
влажни (дъждовни) гори

Местоположение:
Африка, Басейна на река Конго
и крайбрежието на Гвинейския
залив

КОНГОАНСКАТА
ГОРА
Екваториалните гори са вечнозелени, защото там е постоянно горещо и валежите са обилни. Това позволява растенията
да се развиват постоянно. В стремежа си към светлина те
израстват в 4-5 височинни етажа. Гъстите корони на светлолюбивите дървета образуват покрива (склопа) на гората.
Заради изобилието от листа, плодове, цветове, семена тук
живеят повечето горски обитатели. Гъстите корони на дърветата, преплетени с лиани, спират слънчевата светлина и под
склопа е тъмно, влажно и задушно. В приземния етаж многочислени насекоми и гризачи се хранят с опадали листа,
плодове, гъби. В по-светлите участъци край реките в африканската хилея пасат горски слонове, антилопа бонго
и окапи – горският роднина на жирафа, а леопарди
и крокодили дебнат за плячка.
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Държави:
Камерун, Екваториална
Гвинея, Габон, Република Конго,
Демократична република
Конго, Централноафриканска
република

Големина:
750 000 квадратни километра

Кой живее там:
10 000 вида растения
400 вида бозайници
1400 вида птици
700 вида риби
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