
Indri 
(endrina)

singurul loc din lume unde pot fi în tâl niți 
acești lemurieni este insula Madagascar. Indri, 
numit și babakoto, este cel mai mare dintre le -
muri. Trăiește în mici gru puri familiale for mate 
din doi adulți și progeniturile lor. Gru purile sunt 
zgo motoase, semnalându-și prezența altor fa-
milii prin cântece care încep cu un țipăt urmat 
de sunete ca niște vaiete. Cân  tecele pot dura 
până la trei minute și se aud, de obicei, dimineața. 

depresiuni și păduri montane
estul Madagascarului
frunze tinere, fructe, flori, semințe
unul la fiecare doi-trei ani
fără dimorfism sexual
până la 77 cm, inclusiv coada

Indri indri

Ştiaæi cÅ...
...indri este considerată o specie pe cale de 
dispariție? Înmulțirea sa în captivitate nu a 

fost niciodată încununată de succes.

hAbitAt:
zonA geogrAfică:

hrAnA:
puii:

Aspectul Adulților: 
dimensiuni:
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pădurea Amazoniană 
America de Sud
insecte și alte nevertebrate, fructe mici
femela depune două ouă
fără dimorfism sexual
12 cm

hAbitAt:
zonA geogrAfică:

hrAnA:
puii:

Aspectul Adulților: 
dimensiuni:

Cyphorhinus 
arada

cântecul său, puternic și limpede, răzbate din 
adâncul pădurii Amazoniene. Micuța pasăre se 
mută când pe o ramură, când pe alta, când sus, 
când jos, privește în jur precaută, apoi lansează 
o serie de note ca de fluier. Le repetă de până 
la zece ori și alege alt refren. Atât masculul, cât 
și femela cântă, iar melodiile lor diferă de la o 
regiune la alta. Legenda spune că atunci când 
pasărea își face auzit gla  sul, celelalte zburătoare 

din pădure amuțesc.

Ştiaæi cÅ...
... tonalitățile glasului acestei păsări sunt ase mă-
nătoare cu cele ale unei arii muzicale? De aceea 

cântecul ei este atât de plăcut pentru noi.
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Siamang
AdevărAți AcrobAți Ai pădurilor ecua toriale, 
siamangii pendulează de pe o ramură pe alta. 
Sunt cei mai mari dintre giboni; trăiesc în gru-
puri familiale mici, petrecându-și mare parte a 
timpului dormind, toaletându-se ori în căutarea 
hranei. Dimineața și după-amiaza, mas  culii și 
femelele „interpretează“ cântece care constau 
din lătrături, urlete și țipete. Acestea au rol 
important în apărarea teritoriului și în conso-

lidarea relațiilor dintre grupuri. 

regiuni tropicale muntoase 
împădurite
Sumatra, Malaezia, Thailanda
fructe, frunze, flori, insecte
unul, mai rar doi
masculul este puțin mai mare
aproximativ 1 m

hAbitAt:

zonA geogrAfică:
hrAnA:

puii:
Aspectul Adulților: 

dimensiuni:

Symphalangus syndactylus

Ştiaæi cÅ...
...glasul siamangului, amplificat de sacul 

laringian de forma unei gușe,  
se aude până la 1,5 km depărtare?
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