
NEVERTEBRATELE 

Animalele care nu au schelet intern osos şi coloană 
vertebrală se numesc nevertebrate. Moluştele, viermii, 
insectele, păianjenii, ariciul de mare, steaua-de-mare, medu-
zele şi coralii sunt exemple de creaturi nevertebrate. 
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VIERMII ŞI INSECTELE 

Viermii au corpul moale şi lung, lipsit de 
picioare. Nu au văz, nici auz şi trăiesc în sol, în 
apă sau ca paraziţi pe unele animale şi plante.

Insectele trăiesc pretutindeni, deoarece 
s-au adaptat la orice fel de mediu de pe Pământ, 
inclusiv la viaţa în deşert şi în Antarctica. Sunt 
atât de multe specii de insecte, încât una din 
patru vieţuitoare care populează Terra este o 
insectă.

Insectele au corpul împărţit în trei regiuni 
distincte: cap, torace şi abdomen.

Capul are doi ochi, aparatul bucal şi două 
antene.

Toracele este alcătuit din trei segmente, 
prevăzute cu câte o pereche de picioare.

Abdomenul: aici sunt organele pentru 
respiraţie, digestie şi reproducere.

Insectele au şase picioare, de 
aceea păianjenii, cu cele opt picioare ale 
lor, nu sunt insecte, ci arahnide.

Multe insecte sunt benefice atât 
omului – unele dintre ele produc miere, 
ceară, fire de mătase –, cât şi naturii, 
prin polenizarea plantelor.
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În lume există peste un milion de 
specii de insecte, de la furnici, fluturi şi 
molii la gândaci, albine şi viespi.
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Ţânţarul anofel transmite malaria 
şi este una dintre cele mai periculoase 
insecte.

Meduzele, stelele-de-mare, bureţii, 
caracatiţele şi calamarii sunt neverte-
brate din mediul acvatic.
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SPECII DISPĂRUTE

De-a lungul timpului, au dispărut 
de pe Pământ o mulţime de specii de 
animale. Dintre acestea amintim atât 
animale preistorice precum dinozaurii, 
mamutul sau tigrul cu dinţi-sabie, cât și 
specii mai recente precum pasărea Dodo 
sau lupul marsupial, dispărute în secolul 
al XVII-lea, respectiv în secolul al XX-lea.
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SPECII PE CALE DE DISPARIŢIE

Defrişările în scopuri agricole sau pentru păşuni şi 
braconajul continuă să afecteze animalele şi habitatele 
lor.

O cincime din mamiferele, păsările, reptilele, amfibienii 
şi peştii de pe Pământ este ameninţată cu dispariţia din cauza 
activităţilor umane precum agricultura, defrişarea, dezvoltarea 
urbană, vânătoarea şi pescuitul, a concluzionat un studiu recent al 
Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Broasca râioasă aurie din Costa Rica 
a fost văzută ultima dată în 1989. În 
prezent, este declarată specie dispărută.

Zebra Quagga este o specie de zebră 
din Africa de Sud, dispărută la sfârșitul se-
colului al XIX-lea, din cauza vânării excesive.
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Cei mai ameninţaţi sunt rechinii şi amfibienii, una din trei specii 

fiind pe cale de dispariţie.
Cele mai multe specii ameninţate cu dispariţia trăiesc în 

regiunile tropicale. Sud-estul Asiei a înregistrat cea mai dramatică 
pierdere de specii de animale din ultima vreme, cauzată de 
distrugerea habitatului animalelor în favoarea culturilor de orez şi 
de palmieri de ulei.


