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Observă imaginile. 
Ce caracteristici au ecosistemele reprezentate?

Ecosisteme din diferite zone ale planetei

Ecosisteme din zonele calde

Amintește-ți zonele climatice și zonele de vegetație de pe Terra.

Jungla amazoniană, 
America de Sud

Savană din Africa

În regiunile calde ale planetei, acolo unde cad pre-
ci  pitații abundente, cresc păduri numite jungle. 

Acestea au o vegetație foarte bogată și adăpostesc 
un număr foarte mare de animale. Vegetația formează 
mai multe etaje, iar în fiecare etaj trăiesc viețuitoare 
carac teristice. 

Unii copaci depășesc 50 m înălțime. Printre ei cresc 
arbori mai scunzi, liane (plante agățătoare), arbuști, 
plante ierboase. Unele plante cresc chiar pe copaci și 
își procură apa necesară din ploi și din aerul umed. 

Multe animale își petrec toată viața în coroanele 
copa cilor și s-au adaptat la acest mod de trai.  
Astfel, multe maimuțe se pot deplasa rapid de la un 
copac la altul, folosindu-se de membrele puternice și 
de coadă.

Ce animale trăiesc în coroanele arborilor din junglă?

Regiunile din Africa unde predomină vegetația 
ierboasă se numesc savane. Sunt câmpii întinse, cu 
ierburi înalte, arbuști și arbori izolaţi. 

În savană este cald tot anul și există două anotimpuri, 
unul ploios și altul secetos. Plantele s-au adaptat la aceste 
condiţii: ierburile sunt rezistente la uscăciune, iar unii 
arbori păstrează rezerve de apă în trunchiuri. 

În savană trăiesc numeroase animale erbivore și 
carnivore. În aceste spații deschise, se pot ascunde cu 
greu. De aceea, multe animale trăiesc în grupuri, fie 
pentru a vâna mai eficient, fie pentru a se apăra de 
prădători. Multe au culori și desene (dungi, pete) care 
le ajută să se camufleze printre ierburi. În anotimpul 
secetos, animalele migrează, uneori pe distanţe foarte 
mari, în căutarea apei și a hranei. 

Ce erbivore trăiesc în savană? Dar animale carnivore?
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Ecosisteme din zonele reci

TundraTaiga din Rusia

Tundra este un ecosistem din zona cercurilor  
polare. Temperaturile sunt scăzute, vân turile puter-
nice, solu rile sărace. Dezvoltarea plantelor este 
îngreunată. Acestea au înălţimi reduse (mușchi, ier-
buri, tufișuri scunde), iar arborii lipsesc sau sunt rari 
și puțin dezvoltați. Vara este foarte scurtă, iar plantele 
s-au adaptat prin ciclul de viață accelerat: cresc, înflo-
resc și fac semințe foarte rapid.

Tundra arctică este populată de reni, boi moscați, 
urși polari, vulpi polare, potârnichi de tundră. Odată cu 
dezgheţul, sosesc păsări migratoare (raţe, gâște), care 
își cresc puii, iar la sosirea iernii, care este foarte aspră, 
migrează spre sud, pentru a ierna în locuri cu climă mai 
blândă.  Ca adaptări,  mamiferele au un strat de grăsime 
sub piele, au blană care se îndesește iarna, iar unele își 
schimbă culoarea blănii în funcţie de anotimp.

În regiunile reci din nordul planetei se întind 
păduri uriașe alcătuite predominant din conifere. 

Acest tip de pădure nordică (boreală) se numește 
în Eurasia taiga. 

Aici ninge abundent și, în cea mai mare parte 
a anului, vremea este rece și înnorată, astfel încât 
frunzele copacilor primesc puțină lumină. Ei s-au 
adaptat însă condițiilor: au coroana de formă 
ascuțită, astfel încât zăpada să alunece, pentru ca 
ramurile să nu se rupă sub greutatea ei. Frunzele au 
o culoare verde-închis, datorită căreia absorb mai 
multă energie de la Soare. 

Unele animale au adaptări deosebite. De exemplu, 
forfecuța are un cioc cu o formă specială, cu ajutorul 
căruia scoate din conuri semințele cu care se hrănește.
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Portofoliu. Pe baza informațiilor din manual și din alte surse (reviste, enci clo pedii, internet), 
realizează un portofoliu despre unul dintre următoarele ecosisteme: pădurea amazoniană, jungla 
asiatică, jungla africană, taigaua. Include fotografii sau desene, hărți, informații despre viețuitoarele 
caracteristice și despre importanța acestor păduri în viața planetei. 

aplicații

Mamiferele și păsările care trăiesc în ape marine reci au sub piele un strat gros de grăsime. Acesta ajută corpul 
să-și păstreze căldura când animalul se scufundă în apa rece. Asemenea adaptări există la foci, balene, pinguini.
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PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE


