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PÃMÂNTUL
ÎN UNIVERS
Imensul spaþiu care înconjoarã Pãmântul
se numeºte Univers. El cuprinde miliarde
de galaxii, ele însele alcãtuite din milioane
de stele, planete, gaze ºi nori de praf.

Structura Pãmântului
Pãmântul este o planetã foarte
veche. El s-a format acum 4,5
miliarde de ani dintr-un nor de
gaze ºi particule de praf care
s-au strâns la un loc alcãtuind
un enorm bulgãre de piatrã.
La exterior, Pãmântul este
alcãtuit din strate de piatrã
(roci) care formeazã

Sub scoarþã se gãseºte mantaua,
alcãtuitã din roci topite (tempeManta
o
ratura depãºeºte 1 000 C!),
dintre care unele sunt chiar
Scoarþã
în stare lichidã. Sub
Nucleu
extern
oceane, scoarþa terestrã este
Nucleu
subþire (în jur de
intern
5 km grosime). Sub
continente, ea are în
medie 35 km ºi poate
ajunge pânã la 70 km
în regiunile muntoase.
Urmeazã nucleul extern, ºi mai
fierbinte, fiind format predominant din fier ºi nichel. În sfârºit,
nucleul intern este o sferã din
fier ºi nichel.

un înveliº numit
scoarþã.

Sistemul Solar
Pãmântul face parte din Sistemul Solar, un ansamblu
de opt planete care se rotesc la distanþe diferite în
jurul Soarelui. Ca sã ajungi la Soare, ar trebui sã
cãlãtoreºti în jur de 70 de ani cu un tren de mare
vitezã! Pãmântul face un ocol complet al Soarelui
într-un an (în 365 de zile), numit miºcare
de revoluþie. Pãmântul are ºi o miºcare de
rotaþie (în jurul axei sale), care se realizeazã
în 24 de ore. Axa Pãmântului este înclinatã,
astfel cã, pe parcursul unui an,
suprafaþa lui nu este
luminatã la fel, lucru care
duce la apariþia
anotimpurilor.
4

Scoarþa Pãmântului este
împãrþitã în bucãþi mari
(plãci) care plutesc pe manta
ºi se miºcã, ciocnindu-se. Aºa
se produc cutremurele, iar în
timp de milioane de ani,
încet-încet, rocile se cuteazã ºi
rezultã munþii. Aºa au luat naºtere
Munþii Alpi, Himalaya, Carpaþi.
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Deriva continentelor
ASIA
Acum 500 de milioane de ani, exista un singur mare continent – Pangea, care era înconjurat de mare – Panthalasa (A).
În urmã cu aproximativ 270 de milioane de ani, continenAFRICA
tul s-a rupt foarte lent în mai multe bucãþi, alcãtuind alte
continente. Ele s-au îndepãrtat încet-încet unele de altele,
fiind despãrþite de mãri ºi oceane. Astãzi, acestea acoperã
trei sferturi din suprafaþa planetei (B ºi C). Într-o zi, foarte,
OCEANUL
foarte îndepãrtatã, Africa ºi Europa vor fi din nou unite, iar
INDIAN
Marea Mediteranã va dispãrea. ªi în zilele noastre continentele se miºcã, apropiindu-se sau depãrtându-se.
Oceanele
Oceanele, în numãr de patru, comunicã între ele. Oceanul
Atlantic desparte Europa ºi Africa de Americi. Oceanul
Indian se întinde între Africa, Asia ºi Australia. Cel mai
mare este Oceanul Pacific, care scaldã coasta vesticã a
Americilor, Asia ºi Oceania. Oceanul Arctic este în nordul
Americii, Europei ºi Asiei, fiind aproape complet îngheþat.
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AFRICA
AMERICA
OCEANUL
ATLANTIC

Mãrile
Mãrile sunt întinderi de apã mai mici decât oceanele, comunicând cu acestea. Ele au apã sãratã. Marea Moartã, care se
întinde între Israel ºi Iordania, are cea mai sãratã apã de pe
glob.
Atmosfera
Atmosfera este înveliºul de aer care înconjoarã ºi
protejeazã Pãmântul de razele prea arzãtoare ale Soarelui.
Ea este alcãtuitã dintr-o mulþime de gaze, între care oxigenul de care se leagã viaþa. Fãrã atmosferã, planeta ar fi
pârjolitã de razele Soarelui ºi ar deveni un deºert!

OCEANUL
PACIFIC

Tipurile de relief
Pãmântul este format din porþiuni scobite
(depresiuni), câmpii, dealuri, podiºuri ºi
munþi. Chiar ºi pe fundul oceanelor, existã
adevãrate gropi abisale. Cea mai mare,
Groapa Marianelor, se aflã în Pacific. Munþii
submarini care se ridicã îºi fac apariþia din
adâncul apelor ºi formeazã insule vulcanice.
Un vulcan se naºte atunci
când roca topitã, provenitã
din manta, urcã prin crãpãturile din scoarþã ºi þâºneºte
la suprafaþã.
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Turnul Eiffel, în întregime din fier,
dominã Parisul.

EUROPA
Europa e foarte populatã, dar
se nasc din ce în ce mai puþini
copii. Europenii din nord au
pãrul blond sau roºcat ºi
ochii albaºtri. Cu cât cobori
mai mult spre sud, în Spania sau
Italia, cu atât oamenii au
pielea mai închisã la culoare.

OAMENII

Tower Bridge, din Londra, trece
peste Tamisa. Cele douã turnuri
sunt foste închisori.

Acrop
din A
în Gr

Pe Pãmânt trãiesc peste
7 miliarde de oameni!
Existã þãri foarte populate, precum
China, dar ºi un continent nelocuit,
Antarctica. Oamenii, care circulã
de secole, s-au instalat uneori
departe de þãrile lor de baºtinã.
Astfel, albii predominã în Europa,
sudul Africii, vestul Asiei, America
ºi Oceania; negrii, în Africa, dar ºi în America.
Galbenii trãiesc mai ales în Asia
ºi în Pacific. Indienii americani
ºi eschimoºii sunt tot
de origine asiaticã...

ANUL
PACIFIC

V

N

S

Pentru a se
proteja de soare,
mexicanii, urmaºi
E ai spaniolilor ºi
indienilor, poartã o
pãlãrie largã numitã
sombrero.

AT

AFR

AMERICA
DE SUD

New York

Statuia
Libertãþii

Statuile a patru preºedinþi
americani sculptate în
Muntele Rushmore

Machu Picchu este o cetate
incasã foarte veche, construitã
6 în munte, în Peru.
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AMERICA
Amerindienii au fost primii locuitori
ai acestui continent. Spaniolii
ºi portughezii au cucerit America
Centralã ºi de Sud în secolul
al XVI-lea. În Statele Unite,
europenii au debarcat în
cursul secolului al XVII-lea.
Negrii americani sunt
de origine africanã.

AMERICA
DE
NORD

Spaniolii ºi
portughezii
s-au instalat în
Brazilia în urmã
cu aproape
400 de ani.

Castelul Frontenac
în Québec, Canada
Empire
State
Building
(318 m) – una
dintre cele mai înalte
clãdiri din lume

AFRICA
Africa este populatã
mai ales de negri. Dar la
nord, din Maroc pânã în
Egipt, sunt populaþii
arabe care au pielea de
culoare deschisã. Unii
albi, veniþi din Olanda ºi
Anglia, trãiesc în Africa
de Sud.

Palat din Maroc

Piramidele sunt mormintele
vechilor regi din Egipt.
Sfinxul le vegheazã.
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Moarã de vânt
în Olanda
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Turlele catedralei
Buna-Vestire, din Moscova,
sunt acoperite cu un strat
subþire de aur.

Poarta
Brandenburg

Acropole,
din Atena,
în Grecia

ASIA
China este cea mai populatã þarã
din lume. Chinezii aparþin rasei
galbene. Cu cât mergi mai mult
spre sud, cu atât populaþiile au
tenul mai închis la culoare, pânã la
arãmiu, precum locuitorii Indiei.
Marele Zid Chinezesc,
cu o lungime de mai
bine de 3 000 de
kilometri, este
singurul monument
care poate fi vãzut
de pe Lunã.

Peste 1,3 miliarde de chinezi
pe Pãmânt! Ei cãlãtoresc
mult ºi se instaleazã
în diverse þãri.

AFRICA

IC

PACIF

Japonezii sunt
scunzi, cu
pãrul drept ºi
negru ºi ochii
Indiencele au pielea migdalaþi.
arãmie. Ele se
îmbracã cu o
þesãturã lungã,
numitã sari.
Indienii poartã
turban.

Australienii
albi au venit
din Anglia
în urmã cu
200 de ani.

Thailandezii sunt
supli, au pielea
arãmie ºi ochii
migdalaþi.

NUL

Majoritatea ruºilor
sunt albi, dar unii
sunt ºi de origine
asiaticã.

ASIA

Taj Mahal, în India, este
un mausoleu din marmurã
albã, împodobit cu pietre
preþioase.

O CEA

EUROPA

Acest templu
din Cambodgia
cuprinde
sute ºi sute
de sculpturi.

Cupola Domului Stâncii din Ierusalim
Albii sud-africani
au sosit din Olanda
în secolul al XVII-lea
ºi din Anglia pe la
începutul secolului
al XIX-lea.

OCEANUL
INDIAN

AUSTRALIA

Aborigenii sunt primii
locuitori ai Australiei.
Ei sunt puþini la numãr.

Cine a sculptat colosalele statui
din Insula Paºtelui, din Pacific?
Mister!

Amfiteatrul din Leptis Magna, construit
de cãtre romani în Libia

OCEANIA
Miile de insule din Pacific sunt locuite din
timpurile preistorice de cãtre popoare de
mari navigatori. Oameni cu pielea neagrã ºi
cu pãrul creþ trãiesc în Australia ºi în Noua
Caledonie. Imigranþii albi au sosit în
Australia ºi Noua Zeelandã din Anglia
acum 200 de ani.

Aceastã curioasã construcþie este Opera din Sydney,
în Australia.
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Bou moscat

Orcã

ANIMALELE
LUMII

Morsã

Animalele se adapteazã la condiþiile
de mediu. Boul moscat ºi ursul alb
rezistã la frig datoritã blãnii
lor dese, în timp ce micul leming
îºi scobeºte un bârlog în pãmânt
când frigul e prea aspru.
Animalele deºertului se ascund
printre pietre sau se îngroapã
pentru a se apãra de cãldurã.
Ele ies noaptea dupã hranã.
Alte animale, precum ursul,
la munte, dorm în bârlog toatã
iarna ºi nu ies decât primãvara.

Lup
Papagal-de-mare
Fiecare familie de animale
trãieºte pe un teritoriu
bine delimitat.

Leming

Bou
moscat

Ren

Urs alb

Karibu

ANIMALELE DIN JUNGLÃ
Multe animale din pãdurea
amazonianã, foarte caldã ºi umedã,
trãiesc în vârful arborilor, ale cãror
frunze ºi fructe le consumã.

Castor
Veveriþã

Bizon

Balenã

Linx

Belugã

Caprã
Cal
sãlbatic

Aligator

Dromader

Rechin

Tucan

Scorpion

Papagal
Maimuþã

Hipopotam
Tucan

Iguanã

Maimuþã

Rinocer

Jaguar

Maimuþã

Broascãþestoasã

Papagal

Lamã

Tatu

Balenã

Leneº

Struþ

Pumã
Pinguini

ªarpe

Leu-de-mare

Girafã
Broascã
tropicalã
Tapir
Bivol

Rino

Leu

Ghepard

Elefant

8

Gorilã

Zebrã

Flamingo
roz
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Pinguinii trãiesc
în regiunile polare
de sud.

ANIMALELE DIN ÞINUTURILE RECI
Linx

Vulpe albã

Iepure
alb

ANIMALELE
DIN MUNÞI
Vultur

Ren

Morsã

Caprã neagrã

Ren

Lup

Urs alb

Caprã
Caprele negre
ºi muflonii
escaladeazã
pereþii stâncoºi
pentru a-ºi
cãuta hrana.

Elan
Vulpe
Cãmilã

Urs

Tigru

Muflon
Potârnichea
zãpezilor

Vultur
Iac

Panda

Hienã

În pãdurile
temperate,
animalele
Þestoasã se adapteazã
în funcþie de
anotimp. În
timpul iernii,
blana unora se
îndeseºte, iar
altele hiberneazã.

Elefant

mader

Tigru

Crocodil
Girafã

Urangutan
Leu
Crocodil
Elefant

Marmotã

ANIMALELE
DIN PÃDURILE
TEMPERATE
Cerb

Bufniþã

Veveriþã
Pui de
cãprioarã

Koala

Lemurian
Cangur

Zebrã

Struþ

Oceanele, care acoperã 2/3 din
suprafaþa Pãmântului, adãpostesc
milioane de animale. Din
adâncurile lor ºi pânã pe coaste,
speciile sunt la fel de variate ca ºi
pe uscat.

Bâtlan
Emu
Urs

Porc mistreþ

Pinguini
Struþ

irafã

ngo
z

Ren

Rinocer

Raþã
sãlbaticã

ANIMALELE DIN
ÞINUTURILE CALDE
Gazelã

Bursuc

Cangur

Câine dingo

Scorpion
Hipopotam

Crocodil
Vulpe Fennec
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