
Când scriu aventurile din seria Portalul 
magic, includ mereu detalii despre epoca și 
locurile pe care Jack și Annie le vizitează. Dar 
vreau ca cititorii mei să afle și mai multe lu-
cruri după ce termină de citit aventurile. De 
aceea am scris aceste enciclopedii, care înso-
țesc titlurile de ficțiune. Le-am pus numele de 
Infojurnale, deoarece sunt ca niște jurnale 
care urmăresc călătoriile lui Jack și Annie, 
oferind o mulțime de informații. Fie că cer-
cetăm dinozaurii, piramidele, monștrii marini 
sau cobrele, ne minunăm întruna de cât de 
uimitoare e lumea înconjurătoare. Te poftim 
și pe tine în aventura cunoașterii, ca să te mi-
nunezi alături de noi!
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Însoțește volumul 6 din seria 
Portalul magic:

Aventuri în jungla Amazonului
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Dragă cititorule,

Știm că ți-a plăcut să citești „Aventuri în jungla 

Amazonului“ și că ai vrea să afli mai multe despre 

această pădure traversată de fluviul Amazon. De 

aceea am pregătit acest ghid special pentru tine!

Cum ne știi curioși din fire, am vrut să aflăm mai 

multe despre acest mediu natural extraordinar. 

Am răsfoit enciclopedii la bibliotecă, am consultat 

site-uri de pe Internet și am vizitat muzee și parcuri 

zoologice. (Vei găsi la finalul ghidului o listă a 

documentelor și a site-urilor pe care le-am folosit.)
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Am ilustrat cercetările noastre cu multe desene și fotografii. Astfel, vei fi cel mai mare cunoscător al bogățiilor care se ascund în pădurile tropicale.

Ești pregătit să înfrunți creaturile din junglă? Atunci, fă un salt de câteva mii de kilometri și plonjează împreună cu noi în acest univers fascinant!Prietenii tăi pasionați 
de cunoaștere,

Jack
şi Annie
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Ce este 
o pădure tropicală?

Pădurile tropicale sunt un adevărat 

paradis natural. Arborii sunt gigantici, 

plantele – unice, animalele – ciudate și in-

sectele – enorme! Aici găsim floarea cea 
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Pădurile 

acoperă 

aproximativ 

30% din 

suprafața 

întregului 

uscat.

Seattle, un oraș din America considerat foarte ploios, 
are o cantitatea anuală de precipitații de 900 mm!

900 mm cantitate 
de precipitații

3.000 mm cantitate 
de precipitații
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mai mare din lume, ca și broasca cea mai 

mică și... cel mai uriaș păianjen.

Pădurile tropicale sunt răspândite pe 

tot globul. Chiar dacă sunt locuite de specii 

diferite de animale și plante, au multe trăsă-

turi comune:

1. Plouă mult.

În aceste păduri plouă tot timpul anului, 

uneori, în fiecare zi. Deseori sunt furtuni tro-

picale foarte intense. Cantitatea de precipi-

tații este în medie de 2.500 mm în fiecare an, 

însă în multe zone poate depăși 5.000 mm, 

ajungând chiar până la 10.000 mm.
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Plouă.

Rădăcinile absorb 
umiditatea.

Apa se evaporă.

Aerul umed formează nori.

Iată de ce aceste păduri se mai numesc 

și păduri tropicale umede sau pluviale.

2. Gradul de umiditate este ridicat.

Umiditatea este cantitatea de vapori de 

apă din aer. Aerul din pădurea tropicală e 

umed chiar și când nu plouă.

Circuitul apei 
în pădurea tropicală
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