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Art. 11580 
Savann 
Savann on kuiv rohumaastik, üleminekuala kõrbe ja vihmametsa  vahel. Savanni kõige ohtlikum kiskja on lõvi. 
Kaelkirjakud kasvavad kuni 9 meetri kõrguseks ja tänu pikale kaelale saavad lehti kätte ka kõrgelt puu otsast. 

 
           Elevant                                  Lõvi                                             Sebra              Kaelkirjak 

Kõrb 
Kõrbet iseloomustavad liiv ja kuivus. Siiski on mitmed loomad selliste ebatavaliste oludega kohanenud ja teinud 
kõrbest oma kodu. Näiteks kaamlid suudavad ilma värske veeta ellu jääda mitmeid nädalaid. 

 
            Kaamel                              Skorpion                    Kõrberebane                           Kobra        

Rohumaa 
Rohumaa on rohune ala, kus kasvavad erinevad lilled, roht- ja õistaimed.  Rohi on ideaalne toit erinevatele kariloomadele 
ja paljudele väikesetele putukatele, kes samuti rohumaal elavad. 

 
            Lehm                                    Lammas                              Kana                    Hobune 

Kõrged mäed 
Kaljulõhed ja väheste taimedega kivine pinnas muudavad kõrgetes mägedes elamise keeruliseks. Kaljukitsed on head 
ronijad ja suudavad ellu jääda vähese toiduga. Paljud mägedes elavad loomad  lähevad vähese toidu tõttu talvel 
talveunne. 

 
           Mägikits                   Alpi ümiseja                   Kaljukotkas                               Kaljukits 

Mets 
Mets toodab hapnikku, puhastab õhku, pakub kaitset ja ka erinevaid toiduallikaid paljudele loomadele. Näiteks oravad 
ehitavad oma kodud puutüvedesse, kuhu nad  oma väikeste, teravate küünistega kergesti ronida saavad. 

 
          Metskits                               Orav                                        Mäger                                                   Rebane 



 
Ookean 
Ookeanid on kõige suuremad loomade elupaigad maa peal ning pakuvad kodu paljudele värvilistele taimedele ja 
veeloomadele. Seal elavad paljud väikesed organismid ja kalad  külg-külje kõrval maailma suurima  loomaga. Sinivaal võib 
kasvada kuni 25 meetri pikkuseks, mis on võrreldav 5 elevandiga. 

 
            Kaheksajalg                      Merikilpkonn                              Merihobu                     Sinivaal 
 
Jõgi 
Loomad ja taimed jõgedes ja nende ümbruses on kohanenud selle mitmekülgse elukeskkonnaga. Koprad elavad 
kaldaäärtes ning ehitavad muljetavaldavaid tamme ja rajatisi. Saarmast, kelle lemmik toit on värske kala, kaitseb külma ja 
niiske keskkonna eest tema tihe vetthülgav kasukas. 

 
           Part                      Haigur                              Kobras                                                              Saarmas 
 
Põhja- ja Lõunapoolus 
Polaaralad on ümbritsetud hiiglaslikest jäämassiividest, mis põhjustavad ülimadalat temperatuuri. Jääkaru, kes elab 
põhjapoolusel, kaitseb end külma eest rasvakihi ja paksu karvkattega. Lõunapoolusel, kus on veel külmem, on paljud 
pingviinid, nagu näiteks keiserpingviinid, leidnud endale jäise kodu.  

 
        Jääkaru                            Hüljes                                                   Morsk                                 Keiserpingviin 
 
Vihmamets 
Pooled kõigist loomaliikidest elavad troopilistes vihmametsades. Värviliste tuukanite noka peal on õhukambrid, mis 
toimivad nagu õhukonditsioneer. Laiskloomad  liiguvad väga aeglaselt, peaaegu aegluubis, et säästa energiat. Nad 
veedavad suurema osa ajast magades, rippudes puutüvedel ja okstel. 

 
         Koolibri                                  Orangutan                                Tuukan                         Laiskloom 
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