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Qual a Maior Animal do Mundo?

Φιλοδενδρος - Philodendros

Curiosidades
Qual a Maior Animal do Mundo?
O maior animal do mundo é um mamífero marinho: a baleia azul.

A baleia auzl chega a ter até 30 metros de comprimento e a pesar cerca de 180 toneladas. Somente a
sua língua pode chegar a 2,7 toneladas, que é aproximadamente o peso de um elefante asiático. Seu
coração pode atingir 600 kg e ter o tamanho de um carrinho de golfe. Sua dieta parece ser composta
exclusivamente de zooplankton (krill - minúsculo crustráceo) e durante a sua estação de alimentação,
uma única baleia azul adulta chega a consumir diariamente aproximadamente 3,6 toneladas (cerca
de 40 milhões de krills).
Alguns fatos interessantes sobre as baleias azuis:
Embora nós não as escutemos, elas são animais muito “barulhentos” pois emitem uma série de
sons de baixas frequência na forma de pulsos e gemidos para se comunicarem. Acredita-se que
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elas tem uma audição extremamente sensível e que elas podem utilizar esses sons como uma
forma de sonar para navegar em águas profundas onde a luz solar não chega. Acredita-se que
em boas condições, uma baleia azul pode escutar outra que esteja à distância de 1600 Km.
Apesar de seu tamanho, as baleias azuis viajam os mares na velocidade média de 8 Km/h, mas
podem atingir até 30 Km/h.
Elas se alimentam “abocanhando” plankton (krill) quando mergulham em águas mais
profundas, podendo atingir profundidades de até 500 m.
Uma baleia azul bebê nasce com cerca de 2,7 toneladas e 8 m de comprimento! No seu
primeiro ano de vida, esse “bebezinho” toma 600 litros de leite materno por dia, aumentando
seu peso na taxa de 90 Kg diários.
Sabe-se que as baleias azuis podem ser atacadas por tubarões e orcas e que também são
machucadas e morrem devido ao impacto de navios.
Mais do que palavras, as ﬁguras abaixo mostram a “grandiosidade” das baleias azuis!!
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Para mais, veja:
15 of the Largest Animals in the World (inglês).
Wikipedia (inglês)
Fotos incríveis!
Como as baleias azuis mantêm seu tremendo tamanho (inglês).
Fatos interessantes sobre a baleia azul (inglês).
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