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Prefaţă
 

Terra este singura dintre planetele cunos-

cute pe care există viaţă, unde au apărut 

fiinţe care au evoluat şi s-au diversificat 

în număr mare. Oa menii împart planeta cu 

aproape alte două milioane de specii – care 

sunt doar cele descoperite şi care au pri-

mit nume.
Bogăţia formelor de viaţă se numeşte biodiversitate. eşi pare un lucru fără legătu-

ră cu viaţa noastră, aceasta face ca Pământul să e un loc primitor pentru oameni. ntru-
cât noi, oamenii, suntem tot o specie de animale, la fel ca muştele, meduzele sau girafele, 
facem parte din această biodiversitate şi împărţim planeta cu celelalte specii.

 uimitor câte animale diferite sunt pe Pământ! ele mai multe sunt insecte şi ani-
male mici  unele nici nu ştii că e istă! ar, deşi unele arată ciudat, au şi ele un rol în a face 
planeta un loc primitor. Fără această diversitate, care ne ţine în viaţă, nu am avea rană, 
aer şi, poate mai important decât orice, nici imaginaţie.

umai pornind de la lucrurile pe care le cunoaştem ne putem imagina lucruri di-
ferite şi putem spune poveşti. Fiecare făptură diferită e un punct de plecare. lustraţiile din 
Animalium înfăţişează animale adevărate şi toate ne dau de gândit. Pământul este şi al lor, 
şi sper că ne putem imagina împreună un viitor în care oamenii vor şti să-şi împartă cu 
mai multă generozitate planeta cu această uimitoare diversitate de specii. La urma urmei, 
Pământul este casa tuturor

r andra napp
uzeul de storie aturală din Londra
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Galeria 4

Reptile
Monstrul de Gila; Broaşte-ţestoase;

Şerpi; Crocodili şi aligatori;  

Habitat: deşerturile

55
Galeria 5

Păsări
Păsări nezburătoare; Pinguini; Albatroşi;  

Flamingi, berze, ibişi şi stârci;  

Păsări de pradă; Păsări exotice; Bufniţe;  

Habitat: pădurile

73
Galeria 6

Mamifere
Marsupiale; Elefanţi; Primate;  

Rozătoare; Lilieci; Feline; Mamifere copitate;  

Sirenieni, pinipide şi cetacee;

Habitat: tundra arctică 

93
Bibliotecă

Index; Autoarele

1
Introducere

Bun venit la Animalium;

Arborele vieţii
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Galeria 1

Nevertebrate
Nevertebrate; Porifera; Cefalopode;  

Cnidaria; Insecte zburătoare;

Habitat: apele costiere

2 1
Galeria 2

Peşti
Peşti; Rechini; Vulpi şi pisici-de-mare;  

Actinopterigieni;

Habitat: barierele de corali

33
Galeria 3

Amfibieni
Amfibieni; Urodela; Broaşte;

Habitat: pădurile tropicale
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Bun venit la

Animalium!

Introducere

Acesta este un muzeu cum n-aţi mai vi-

zitat vreodată! E deschis 24 de ore din 24,  

7 zile din 7, colecţiile sale se mândresc cu 

o varietate fără egal din cele mai grozave 

creaturi de pe Terra şi fiecare exemplar e 

într-o stare excelentă şi prezentat în cele 

mai fine detalii.
oinăriţi prin paginile muzeului, faceţi un tur al galeriilor şi priviţi cum ia naştere 

viaţa pe Pământ. Fiecare capitol vă poartă spre altă aripă a muzeului, unde sunt e puse 
diferite clase de animale: reptile, păsări sau mamifere. peciile sunt aranjate în ordinea 
evoluţiei vieţii, astfel încât să ilustreze modul în care s-a dezvoltat regnul animal. eţi vedea 
c iar voi cum a evoluat arborele vieţii, pornind de la un simplu burete marin la uluitoarea 
varietate de animale ce populează astăzi Pământul.

ercetaţi ecare e ponat. n unele săli este e pus câte un grup de animale înrudi-
te descoperiţi caracteristicile comune şi citiţi te tul ca să a aţi mai multe despre asemă-
nările dintre ele. eţi vedea ce se întâmplă în laboratoarele de disecţie ale muzeului şi veţi 
putea studia sc eletul şi organele interne ale animalelor.

eţi descoperi terarii şi veţi observa abitatele adăpostite de ecare, forfotind de 
viaţă sub toate formele ei. eţi a a cum diferite zone climatice întreţin viaţa ecosistemelor 
şi veţi învăţa cum au evoluat speciile de-a lungul a milioane de ani, adaptându-se perfect 
la mediul înconjurător. 

cesta este singurul muzeu care, între două coperte, găzduieşte şi animale din ve-
c ime, şi din ziua de azi  şi uriaşe, şi minuscule şi feroce, şi neajutorate, aşa încât poftiţi în 
Animalium şi bucuraţi-vă de regnul animal în toată splendoarea lui.

1

Animalium Spds N RO calc DUM.indd   13 01-Mar-16   13:07:52



••

•

•

Paricopitate

Carnivore

Marsupiale

Monotreme 
ovipare

Balene

Impari-
copitate

Elefanţi
Lilieci

Sirenieni

Cârtiţe

Feline
Lupi

Lei-de-mare

•VERTEBRATE

CORDATE

ECHINODERME

PORIFERAPolicheţi Arborele 
vieţii animale

Meduze

CNIDARIA

Corali Anemone

Păianjeni

Scorpioni

Arahnide

•ARTROPODE

Viermi laţi

VIERMI 
inelaţi

Polichete

Râme

CRUSTACEE

Crabi
Creveţi

Furnici

Fluturi

Libelule

Gândaci

Insecte

Scoici

Midii

Bivalve Moluşte

Gastero- 
pode

Melci

Nudi-
branchiaCefalo-

podeNautiluşi

Caracatiţe

Brahiopode

Limacşi marini

Acarieni

Lemurieni

Centi-
pede

Milipede

•MIRIA-
PODE

•NEVERTEBRATE

Mamifere 
copitate

Animalium Spds N RO calc DUM.indd   14 01-Mar-16   13:07:52



••

•

•

Primate

Mamifere

Monotreme 
ovipare

Iepuri

Rozătoare

Mamifere 
placentare

Maimuţe
antropoide

Oameni

Maimuţe

Păsări

Pinguini

Berze, ibişi ,  
şi stârci

Păsări 
de pradă

Papagali şi 
cacadu

ŞerpiŞopârle

Broaşte-
ţestoase

Reptile

Sarcopte- 
rigieni

Urodele

Broaşte  
şi broaşte-

râioase

Actinop-
terigieni

Peşti fără fălci

Amfibieni

Peşti 
cartilaginoşi

Vulpi şi pisici-de-mare

Rechini

Crap 
şi caras

Somon şi păstrăv

•VERTEBRATE

Larvaceis

Dipnoi

Cicari

Ascidii

TUNICIERI

Acraniate

Arici-de-mare

CORDATE

ECHINODERME

Stele-de-mare
Ophiuride

Castraveţi-de-mare
Crini-de-mare

Arborele 
vieţii animale

Acarieni

Lemurieni

Păsări kiwi  
şi struţiforme

Centi-
pede

Milipede

•

•

Crocodili  
şi aligatori

Tritoni 
şi salamandre

Animalium Spds N RO calc DUM.indd   15 01-Mar-16   13:07:52



Arborele vieţii

54
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Arborele vieţii

arles ar in a prezentat arborele vieţii în lucrarea sa Originea speciilor, din 1859. 
l a ajuns la concluzia că toate făpturile de pe Terra sunt înrudite şi au evoluat dintr-un 

strămoş comun. e atunci şi până în prezent am dobândit multe cunoştinţe de genetică, 
bioc imie şi despre , dar descoperirile ştiinţi ce ne dovedesc că multe dintre teori-
ile lui ar in rămân valabile. 

La baza arborelui vieţii se a ă cel mai vec i – şi cel mai simplu – organism. peciile 
care au evoluat, adaptându-se la anumite abitate pentru a supravieţui, sunt reprezentate 
pe diagramă ceva mai departe de tulpina originară. şadar, o specie cu cât s-a modi cat 
mai mult de-a lungul evoluţiei, cu atât se va a a mai departe de acest punct iniţial.  

daptarea s-a petrecut treptat, de-a lungul multor generaţii. aracteristicile care îi 
dau unui animal un avantaj în mediul în care trăieşte îi sporesc şansele de a supravieţui, de 
a se reproduce şi, astfel, de a-şi transmite genele urmaşilor. atorită acestei teorii, numită 
„selecţie naturală“, putem înţelege cum a fost posibilă apariţia milioanelor de specii care 
populează Terra.

Arborele vieţii se aseamănă cu un arbore 

genealogic. Cuprinde toate animalele de pe 

Terra şi ne arată cum genurile sunt înrudi-

te între ele. Ne ajută, de asemenea, să în-

ţelegem cum se poate ca animale aparent 

foarte diferite să fi evoluat de fapt unul din 

celălalt, de-a lungul a milioane de ani.

54
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Nevertebrate 

Porifera

Cefalopode

Cnidaria

Insecte zburătoare

Habitat: apele costiere

Nevertebrate
Galeria 1
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Nevertebrate 
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Cnidaria

Insecte zburătoare

Habitat: apele costiere

Nevertebrate
Galeria 1
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