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Hylobates sp

Precisión de acróbata
A maioría dos mamíferos no distinguen as cores, pero
o xibón percíbeas igual que o home. Isto permítelle
distinguir os froitos maduros, vermellos, morados e
amarelos entre a follaxe verde da selva. 

O xibón dispón dunha extraordinaria visión en tres
dimensións: cada ollo produce unha imaxe lixeiramen-
te distinta. Ambas imaxes superpóñense no cerebro e
crea unha escena con sensación de profundidade.
Percibe as distancias moito mellor que as persoas e
pode chimpar entre las pólas e lianas da selva sen tro-
pezar e caer ao chan.

Para ter esta visión binocular tan boa, a cara ten que
ser chata e os ollos deben estar dispostos cara á fron-
te. Como consecuencia o seu campo visual é moi
pequeno: só pode ver o que ten diante e non o que
ten aos lados. Así ve unha persoa a través dunhas
gafas de buceo.

Vive nas densas selvas
tropicais e subtropicais

do sudeste de Asia.

XIBÓN
É un pequeno primate da superfamilia dos homínidos.  

Hai 15 especies de xibóns; todos teñen os brazos moi longos
e carecen de cola. 

O xibón vive en grupos formados por varias parellas coas crías. A súa comida

preferida son os figos. Completa a súa dieta con froitas, follas, flores, insectos

e outros pequenos animais invertebrados.

O xibón pasa casi toda a vida pendurado das pólas máis altas das árbores, das

que non baixa case nunca. Desprázase cunha axilidade incrible balanceándose

dunha póla a outra e facendo piruetas espectaculares. As poucas veces que

camiña polo chan, anda cos brazos cruzados por enriba da cabeza, así mantén

mellor o equilibrio. É o mono que máis se parece ao home na forma de andar. 

As mandas de xibóns son moi ruidosas: berran e ouvean, todos ao mesmo

tempo, cancións moi complexas. Cando están en grupo séntense seguros e,

entre todos, espantan a outros monos do seu territorio.

O xibón vesguea moito. Move os ollos independentemente: os dous cara aden-

tro para enfocar obxectos cercanos, ou os dous cara a fóra para enfocar obxec-

tos distantes. Ademais, é capaz de cambiar o enfoque moito máis rápido que

os humanos: nun instante pode pasar de mirar a froita que está a comer a ver

a águia que se cerne sobre el. Isto pode salvarlle a vida.
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Panthera leo

LEÓN
É un gran felino, de corpo musculoso e dotado dunha dentadura colosal
na que destacan catro enormes dentes caíños.

O león é o depredador máis poderoso e coñecido da sabana africana. Vive en mandas

formadas por un grupo de femias cos seus cachorros, baixo o dominio de un ou dous

grandes machos. Os machos que non conseguen dominar una manda, viven sós ou en

pequenos grupos, lonxe das femias.

O león pasa a maior parte do día durmindo a sesta á sombra dunha árbore, movéndose

o menos posible para soportar mellor as altísimas temperaturas da sabana. Á noitiña

ponse en movemento para buscar auga e alimento. As presas habituais do león son os

grandes herbívoros que pastan nas inmensas chairas de África. Cando cazan animais tan

grandes e veloces, as leoas forman partidas moi ben organizadas. Para capturar animais

máis grandes, como elefantes e xirafas, necesitan a colaboración do macho que, cos

seus 250 kg de peso, cólgase do pescozo da vítima ata derrubala para que as leoas poi-

dan esnaquizala.

Na actualidade,
case todos os leóns habitan

na A!frica subsahariana,
pero aínda existe

unha pequena poboacio!n
na India.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Cazador nocturno
Grazas á súa extraordinaria visión nocturna, os ata-
ques do león son moito máis efectivos de noite que
de día. Pode localizar unha presa a centos de me-
tros de distancia, aínda que estea iluminada só pola
luz das estrelas. 

O seu agudo oído e o seu sensible olfacto tamén lle
son de grande axuda nas cacerías nocturnas.

O ollo do león recolle ata o máis tenue resplandor
durante a noite, o que lle permite ver moito mellor

que os demais animais. Isto é así porque detrás da

retina ten unha membrana parecida aos reflectores

das bicicletas. 

Esta membrana, chamada tapetum lucidum, fai que

os ollos do león brillen cunha cor azul turquesa

cando, de noite, son atinxidos polos faros dun auto-

móbil. O mesmo lle sucede a outros felinos, como os

gatos, que nesas ciscunstancias tamén quedan cega-

dos e poden ser atropelados. 

| ollos 2
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CEBRA COMÚN
É un équido da familia dos cabalos e os burros. 
Das tres especies de cebras que existen, esta é a máis abundante.

A cebra é un animal veloz, de patas longas e corpo robusto. Acada os

60 km/h cando galopa en campo aberto. É moito máis rápida que

os seus depredadores, pero se a acurralan deféndese con tremendas

trabadas e potentes couces que pega coas patas traseiras. Para sobre-

vivir nun lugar tan aberto e plagado de perigos debe ser rápida desde

moi nova. Vinte minutos despois de nacer, un poldro é capaz de correr

durante unha hora diante dunha hiena para salvar a súa vida.

É un mamífero social. Forma grandes mandas de miles de individuos

que se organizan en pequenos grupos familiares compostos por un

semental, varias femias e os seus poldros.

As cebras recoñécense entre elas polas raias que adornan o seu corpo.

O debuxo de cada unha é único, como as pegadas dactilares dos

humanos. Ademais, as raias resúltanlles moi útiles para protexerse

dos depredadores: cando galopan xuntas, a maraña de raias brancas

e negras en movemento confunde os grandes felinos e dificulta que

seleccionen e acosen a unha soa presa. 

As raias da pel da cebra producen reflexos de luz

que espantan as moscas e os tabáns.

Estes molestos insectos prefiren

atacar a animais de cor uni-

forme. Por isto, as cebras

evitan moitas enfermi-

dades graves propaga-

das por insectos,

como a enfermida-

de do sono que

transmite a mosca

tse-tse. 

Vive nas extensas chairas
de África oriental e do sur.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Visión panorámica
A visión panorámica da cebra é moi ampla porque
ten os ollos moi separados a ambos os lados da cara.
Así pode controlar a posición dos numerosos carní-
voros que a axexan na sabana. Non obstante non
pode ver o que ten xusto diante porque lle estorba o
fuciño. Por iso, para non tropezar, camiña coa cabeza
inclinada mirando cara ao chan.

As cebras dunha mesma manda colaboran para
vixiar: mentras unhas pastan, outras outean a chaira.
Con frecuencia sitúanse por parellas, pousando cada
unha a cabeza no lombo dunha compañeira. Miran
en direccións opostas e cobren así un ángulo de
visión de 360 º. Ademais de ser esta unha posición
segura, resulta cómoda, e cada unha pode espantar
coa cola os insectos que atormentan a súa compa-
ñeira.

A maioría dos mamíferos herbívoros, como a cebra,
teñen boa vista durante o día, pero apenas ven as

cores. A súa visión de noite é bastante mellor
que a dos humanos pero non tan boa

como a dos seus depredadores habi-
tuais: o león e a hiena. Compensan

esta desvantaxe cun oído finísimo e
un olfacto fenomenal, cando oen ou
ulen calquera traza de perigo foxen
ao galope.

| ollos 3
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LAT:   Hylobates sp.

ALE:   Gibbon

ESP:   Gibón

FRA:   Gibbon

ING:   Gibbon

ITA:    Gibbone

POR:   Gibão

ALTURA
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PESO
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LONXEVIDADE
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ALIMENTACIÓN

omnívoro
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ING:   Lion
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ALIMENTACIÓN
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LEÓN

ALTURA
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PESO

120-260 kg
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FRA:   Zèbre des plaines

ING:   Common zebra

ITA:    Zebra comune
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PESO
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LONXEVIDADE
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ALIMENTACIÓN
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PESO
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• Os machos teñen o órgano sexual dirixido cara
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A abertura xenital da femia está orientada da mesma
forma, de maneira que un macho só pode copular
cunha femia que teña o orificio ao lado contrario.

PEIXE DE CATRO OLLOS
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As cebras recoñécense entre elas polas raias que adornan o seu corpo.

O debuxo de cada unha é único, como as pegadas dactilares dos

humanos. Ademais, as raias resúltanlles moi útiles para protexerse

dos depredadores: cando galopan xuntas, a maraña de raias brancas

e negras en movemento confunde os grandes felinos e dificulta que

seleccionen e acosen a unha soa presa. 
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que espantan as moscas e os tabáns.

Estes molestos insectos prefiren
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forme. Por isto, as cebras
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voros que a axexan na sabana. Non obstante non
pode ver o que ten xusto diante porque lle estorba o
fuciño. Por iso, para non tropezar, camiña coa cabeza
inclinada mirando cara ao chan.

As cebras dunha mesma manda colaboran para
vixiar: mentras unhas pastan, outras outean a chaira.
Con frecuencia sitúanse por parellas, pousando cada
unha a cabeza no lombo dunha compañeira. Miran
en direccións opostas e cobren así un ángulo de
visión de 360 º. Ademais de ser esta unha posición
segura, resulta cómoda, e cada unha pode espantar
coa cola os insectos que atormentan a súa compa-
ñeira.

A maioría dos mamíferos herbívoros, como a cebra,
teñen boa vista durante o día, pero apenas ven as

cores. A súa visión de noite é bastante mellor
que a dos humanos pero non tan boa

como a dos seus depredadores habi-
tuais: o león e a hiena. Compensan
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FALCÓN PEREGRINO

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS | ollos 4

Agudeza sen igual
A visión do falcón a longa distancia é catro veces

máis aguda que a humana.

A súa retina conta con máis dun millón de células

sensitivas mentres que nós só temos duascentas mil.

Sen embargo ve moi mal de preto: para el as letras

deste libro son como manchas negras. Os ollos do

falcón non son esféricos como os nosos senón que

teñen forma de pera, de modo que no centro da reti-
na se produce unha imaxe 2,5 veces máis grande. É
como se tivesen unha lupa. 

O falcón, como a maioría das aves, ten catro tipos de
receptores para a cor. Os humanos só tres. O cuarto
receptor permítelles ver a luz ultravioleta. Así perci-
ben cores que algúns animais teñen na súa plumaxe
e que nós non podemos ver. 

É un falcón mediano, do tamaño dun corvo.

Distínguese facilmente das outras rapaces pola súa gorxa branca e a mancha negra que ten debaixo do ollo.

O falcón peregrino é unha ave diúrna. Encántalle cazar aves en voo aínda

que tamén captura no chan pequenos mamíferos, réptiles e insectos. 

Moitos falcóns viven en grandes cidades porque nelas atopan grandes

cantidades de pombas, as súas presas favoritas. Aproveitan os aleiros dos edi-

ficios máis altos para aniñar. Viven en parellas que permanecen unidas

durante moitos anos. A femia é bastante máis grande que o macho, e ambos

altérnanse para cazar e coidar a súa prole.

O falcón elévase a grande altura para buscar unha presa. Cando a encontra

prega as alas, batéaas lixeiramente cara a abaixo, e lánzase nun voo picado,

no que supera con facilidade os 300 km/h. Durante o vertixinoso descenso,

controla a dirección con sutís movementos das puntas das alas. No momento

decisivo, golpea a súa vítima cunha das súas garras, coidando de non facerse

dano pola violencia do impacto. Logo, recolle a presa antes de que caia ao

chan e a leva a un lugar tranquilo para esnaquizala e devorala.

Durante os picados que realiza para cazar, os ollos do falcón están sometidos

a un estrés brutal polo rozamento do aire. Para protexelos, ten a córnea

cuberta por unha membrana que actúa como as lentes dun paracaidista.

Visión do ser humanoVisión do falcón peregrino

É unha especie cosmopolita:
habita todos os continentes

agás as rexións polares,
as grandes selvas e os desertos.

Tampouco se atopa en Nova Zelanda.
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Espreitar na escuridade
Os ollos da curuxa son moi grandes e non son esféri-
cos coma os nosos. Teñen forma de tubo alongado e
están dentro dun cilindro óseo, por iso a curuxa non
pode movelos sen mover a cabeza. Ademais, o seu
ángulo de visión é moito menor que o dos seres
humanos. Cando está pousada, buscando presas,
mantén o corpo inmóbil e xira moito a cabeza cara
aos lados, ata 270 º, grazas a que o seu pescozo, for-
mado por catorce vértebras, é moi flexible. 

A curuxa ve moi ben de día porque as células sensi-
tivas da súa retina reaccionan moi ben á luz e ao
movemento. Ve mellor ca nós incluso con luz moi
brillante, pero practicamente non percibe as cores.

Ningún animal é capaz de ver na escuridade absolu-
ta, pero os ollos da curuxa son tan sensibles que só
necesitan un tenue resplandor para detectar con
detalle os movementos dun rato intentando ocultar-
se nas tebras. Os movementos do roedor pasan com-
pletamente desapercibidos ao ollo humano. A única
defensa do rato é quedarse inmóvil para que a curu-
xa non o vexa.

A curuxa abre ou pecha moito a pupila para adaptar
a súa visión ás máis diversas condicións de ilumina-
ción. Por iso, queda cegada durante uns minutos,
como os gatos, cando, de noite, ten as pupilas dilata-
das e a deslumbran as luces dos coches.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS | ollos 5

Vive en amplas zonas de Europa,
América, África, Australia e sur de Asia. 

Frecuentemente en zonas agrícolas. 

CURUXA
É unha ave rapaz de tamaño mediano.  

Ten a cara branca con forma de corazón
e dúas longas patas con tarsos emplumados.

A curuxa é unha ave sedentaria. Pasa o día descansando nun burato que

busca nunha casa abandonada, nun campanario ou no alto dunha árbore,

donde también adoita facer o niño. Á noitiña e pouco antes do mencer sae

a cazar en espazos abertos como vales e campos de cultivo. 

A xente do campo aprecia moito as curuxas porque cazan animais que cau-

san estragos nas granxas como ratos, musgaños e toupas. Unha curuxa adul-

ta come tres ou catro animais ao día.

A curuxa pode cazar en completa escuridade axudándose só do seu agudí-

simo oído: utiliza os dous discos de plumas que forman a súa a xeito de ore-

llas, dirixindo as ondas sonoras cara aos oídos, que están xusto detrás dos

ollos. 

Calcula a distancia e a posición da presa desde o aire antes de abalanzarse

sobre ela e atrapala coas garras. As vítimas non a oen aproximarse porque o

seu voo é lento e silencioso. As plumas das súas alas son moi suaves e están

cubertas de diminutos peliños en forma de gancho que evitan as turbulen-

cias do aire que causan o ruído.

A curuxa dispón de tres pálpebras que protexen os seus ollos. Utilizan a pál-

pebra superior para vesguear e o inferior para pechar o ollo cando dorme.

A terceira cruza a córnea en diagonal para limpar a superficie do ollo.

Curuxa
Tyto alba
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Entre dous mundos
Este peixe ten dous ollos e non catro como di o seu
nome, pero son ollos moi especiais; teñen dúas pupi-
las cada un que lle permiten ver simultaneamente
dentro e fóra da auga.

Coa pupila superior enfoca os obxectos que hai
sobre a superficie da auga, incluso a moita distan-
cia, para identificar as aves que voan sobre el
intentando capturalo. A pupila inferior sérvelle para
ver dentro da auga. A súa visión subacuática é moi

curta, pero suficiente para advertir a presenza de
depredadores acuáticos e para cazar pequenos ani-
mais que viven no río.

O interior do seu ollo tamén ten dúas partes. A retina
da parte superior é máis sensible á luz verde e así
identifica con claridade os depredadores que axexan
desde o bosque. A parte inferior é máis sensible á luz
amarela, para distinguir os organismos que pululan
nas aguas lamacentas de cor ocre.

Vive nos esteiros dos ríos
de América Central,
desde Las Guyanas,

Venezuela e a illa de Trinidad
á desembocadura do Amazonas,

en Brasil.

PEIXE DE CATRO OLLOS
É un pequeno peixe de auga doce. 

Ten ollos saltóns, corpo cilíndrico e aletas con radios.

Visión do ser humano

Visión do peixe de catro ollos

O peixe de catro ollos vive en grupos de varias decenas de indivi-

duos que nadan preto da superficie ou se desprazan dando saltos

fóra da auga. É un dos poucos peixes capaz de vivir tanto en aguas

doces como salobres, polo que pode sobrevivir en manglares e

nas desembocaduras de ríos. 

Respira por branquias como todos os peixes, é moi resistente á

desecación e, se é necesario, arrástrase sobre a lama para pasar

dunha charca a outra. Acotío véselle descansando ao sol sobre

unha rocha, aínda que ten que remollarse con frecuencia para non

deshidratarse.

O peixe de catro ollos ten moitos enemigos que o axexan desde o

aire e desde a auga. Cando ve achegarse a unha ave zancuda ou a

un picapeixe, somérxese rapidamente para escapar do ataque.

Cando o depredador é outro peixe, salta fóra da auga, esvara sobre

a superficie ou se sobe ás rochas da beira do río. 
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ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Mirada inquietante
Os ollos do tiburón branco son pequenos, redondos e
totalmente negros. Aínda que por dentro son pareci-
dos aos ollos humanos, a súa visión é moi diferente
da nosa. Ten un alcance duns 20 metros e case non
percibe as cores.

O tiburón distingue moito mellor ca nós as siluetas
dos peixes cando os mira desde abaixo, a pesar dos
reflexos do sol na superficie do mar. Isto resúltalle
moi útil para atacar cunha precisión infalible. A súa
pupila é tan grande que os seus ollos poden captar
gran cantidade de luz, por iso ve moi ben en augas
turbulentas.

Para encontrar presas na inmensidade do océano, o
tiburón utiliza outros sentidos antes que a vista:
o seu excepcional olfacto e unhas terminacións ner-
viosas que ten no extremo do morro. Estas termina-
cións captan as pequenas vibracións da auga e os
campos eléctricos que os animais producen ao nadar.

Unha vez seleccionada a presa, o tiburón achégase a
ela guiándose pola vista. No momento do ataque
despraza os ollos cara atrás para protexelos dentro
das pálpebras.

TIBURÓN BRANCO

| ollos 7

Vive practicamente en todos os mares.
Pode atoparse desde a superficie

ata os 1000 metros de profundidade.

É o maior dos tiburóns carnívoros
e un dos peixes máis grandes que existen.

Ten un corpo musculoso e unha boca enorme
con grandes dentes aserrados.

O tiburón branco, a pesar do seu nome, só ten o ventre desta cor. O seu

lombo é de cor gris azulado e sobre el destaca unha inconfundible aleta trian-

gular.

É un cazador solitario, pero cando viaxa faino en compañía doutros tiburóns.

Nada coa boca aberta para tomar da auga o osíxeno que necesita para respi-

rar. A auga entra pola boca, flúe a través das branquias e sae polas cinco fen-

deduras que ten nos costados.

A boca entreaberta do tiburón mostra as armas máis mortíferas: 150 dentes

triangulares dispostos en varias filas; cada un é tan longo e afiado como a

folla dunha navalla. 

O tiburón branco é moi voraz. Aliméntase de todo o que encontra, desde

cadáveres de baleas ata leóns mariños. Cando caza, nada en círculos arredor

da súa vítima para observala. Despois somérxese e a observa desde o fondo

ata que chega o momento adecuado para o ataque. Entonces, ascende cara

a ela a tal velocidade que pode saír dous metros por riba da superficie coa

presa na boca.

O tiburón branco é ovovivíparo: a femia produce entre catro e oito ovos que

mantén no seu ventre ata que as crías acadan un tamaño de un metro e

poden sobrevivir por elas mesmas. Entonces nacen e se afastan inmediata-

mente para que a súa nai non as coma.
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Gonodactylus smithii

Ollos perfectos
Os estraños ollos do camarón mantis proporciónanlle
a mellor e máis complexa visión de todo o reino ani-
mal. Os científicos están investigando como funcio-
nan estes ollos portentosos mediante experimentos e
modelos dixitais xerados por ordenador, pero aínda
non descubriron todos os segredos da súa visión.

O ollo do camarón mantis ten tres pupilas, polo que
ve os obxectos desde tres perspectivas ao mesmo
tempo. Isto apórtalle unha percepción da profundi-
dade moi exacta. Aínda que tivera un só ollo, un
camarón mantis sería capaz de calcular as distancias
con máis exactitude que unha persoa cos dous.

Cada ollo composto do camarón mantis está forma-
do por dez mil ollos simples, e cada fila de ollos sim-
ples ten unha función: unhas detectan a luz, outras,
a cor e outras, o movemento. 

Na retina ten doce tipos de receptores da cor, men-
tres que os ollos humanos só teñen tres, o que lle
permite ver con nitidez presas transparentes que
serían invisibles para nós. É un dos poucos animais
capaz de distinguir a luz polarizada.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS | ollos 8

Vive nos arrecifes de coral
do océano Índico occidental,

entre Nova Caledonia e Australia.

CAMARÓN MANTIS
É un pequeno crustáceo da familia das gambas e as cigalas. 

Ten unhas cores moi vivas e dous grandes ollos
que move continuamente en todas as direccións.

O camarón mantis vive agochado entre algas e pedriñas no

fondo do mar. O seu caparazón de cores sérvelle de camuflaxe

porque imita os brillos do sol tropical sobre algas e corais.

Ten un aspecto moi delicado, pero é agresivo e voraz. Ataca a

animais moito máis grandes ca el. Aliméntase de peixes, gam-

bas, moluscos e vermes que atrapa coas súas afiadas pinzas,

semellantes ás da mantis relixiosa. De aí o seu nome.

Mentres está en repouso, o camarón mantis leva as dúas pinzas

pregadas baixo o corpo. Cando ataca, proxecta cara a diante

unha das pinzas á velocidade dunha bala de pistola. O terrible

impacto pode partir en dous a súa vítima.

O camarón mantis, pola súa beleza e fácil mantemento, é criado

con frecuencia polos afeccionados aos acuarios mariños. Estos

deben ser moi prudentes cando o manipulan porque é un ani-

mal perigoso, capaz de cortar o dedo dun home ou romper o

cristal dun acuario de oito milímetros de espesor cun só golpe

da súa pinza.
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ANIMAIS EXTRAORDINARIOS | ollos 9

Vive en todos os continentes
menos na Antártida,

en lugares próximos a lagos,
charcas, ríos e terras pantanosas.

LIBÉLULA
É un insecto de corpo longo e esvelto. 
Ten catro grandes alas ríxidas e transparentes que non pode pregar sobre o abdome.

A libélula é unha gran cazadora. Aliméntase de pequenos insectos como

moscas, mosquitos, couzas, bolboretas ou abellas. É un dos poucos animais

que pode voar cara adiante, cara atrás, de lado e incluso rotar o corpo no

aire, como un helicóptero. Para realizar estes movementos, acciona as alas

independentemente unhas das outras e a distintas velocidades.

Cando caza, mantense suspendida no aire para que as presas a vexan ben

e se acostumen á súa presenza. De repente e antes de que teñan tempo de

reaccionar, fai unha finta e abalánzase sobre ela a más de 85 km/h. Captura

a presa coas patas e despois esnaquízaa coas afiadas pezas mastigadoras

da súa boca.

Cando copulan, as libélulas forman cos seus corpos un arco en forma de

corazón. Despois, a femia pon ata 500 ovos na auga, dos que nacen as crías,

chamadas ninfas. As ninfas son depredadores temibles: nadan entre as plan-

tas acuáticas capturando cágados, pequenos peixes e larvas de insectos coas

súas poderosas mandíbulas. Para desprazárense expulsan un chorro de auga

polo ano como se fosen avións a reacción. Varios meses despois, cando

maduran, saen da auga e sóbense a unha planta. Ao cabo duns minutos

o seu caparazón resquebráxase e del sae a libélula adulta.

Visión total
Os ollos compostos da libélula son tan grandes que lle
cobren case toda a cabeza como se fose un casco.
Estes dous ollos compostos están formados por 30
000 ollos simples orientados en todas as direccións..
Cada ollo simple produce unha imaxe e a transmite
ao cerebro, que forma un mosaico con todas elas.

A súa visión é tan ampla que mira ao mesmo tempo
cara abaixo, cara arriba e cara aos lados. Pode fixar a
vista nunha mosca á vez que vixia os paxaros que
intentan capturala a ela.

A libélula distingue máis cores que os seres humanos
porque ten catro tipos de pigmentos na retina e nós
só temos tres. Os seus ollos son sensibles á luz ultra-
violeta, por iso percibe con máis nitidez que nós o
movemento dos insectos sobre o ceo azul.

A visión da libélula só acada doce metros de distan-
cia, pero detecta con incrible precisión os rápidos
movementos dos insectos en voo, o que se pode
comprobar se se intenta coller unha coa man.

Cando se aproxima a unha presa, utiliza os tres
pequenos ollos que ten na fronte para calcular con
exactitude a distancia á que se encontra. Estes ollos
están conectados directamente cos centros nerviosos
que controlan os músculos das alas. Por iso é capaz de
reacionar nunha fracción de segundo e facer extraor-
dinarias acrobacias cando persegue unha presa.Libélula

Infraorden Anisoptera
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Familia Salticidae

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Visión arácnida
A araña saltadora ten oito ollos, como a maioría das
arañas. Estes oito ollos proporciónanlle un campo de
visión de 360 º, por iso non necesitan moverse para
localizar as presas.

Os dous grandes ollos frontais móvense independen-
temente un do outro e, no seu interior, contan con
catro capas de fotorreceptores. A súa visión supera
en nitidez a do ollo humano, que só ten unha capa
de fotorreceptores.

Ademais das tres cores básicas, a araña tamén perci-
be a luz ultravioleta. Así ve mellor as alas de insectos
que para nós son transparentes e para ela de cor
intensa.

Cando axexa unha presa, a araña saltadora move
lixeiramente a cabeza para situar a imaxe da súa víti-
ma no centro da retina, onde a súa agudeza visual é
maior. Así calcula mellor a distancia e salta sobre ela
con máis precisión.

Hai arañas saltadoras
en todos os continentes

agás na Antártida
e nos xeos polares.

ARAÑA SALTADORA

| ollos 10

Pertence a unha familia que comprende case 6000 especies.
Todas son pequenas, moi veloces e capaces de dar grandes saltos.

A araña saltadora é un animal diúrno que caza insectos pequenos e com-

pleta a súa dieta con néctar de flores.

Como todas as arañas, produce un fío de seda moi resistente co que tece

un casulo no que se resgarda de noite, cando chove ou fai frío. 

Cando caza, desprázase dando curtas e veloces carreiras e, de vez en cando,

quédase inmóbil para que non a detecten. Unha vez que se sitúa á distancia

axeitada, dá un gran salto, de ata 50 veces o seu taman !o, ata caer sobre a

súa desprevida presa. É como se unha persoa saltara una distancia de 90

metros!

Non ten grandes músculos, como os do saltón, senón un asombroso sistema

hidráulico: as patas traseiras acumulan sangue a moita presión mentras

están pregadas. Cando se libera, a forza do líquido dálle o impulso necesario

para despegar. 

Esta araña pode saltar cara adiante, pero tamén cara aos lados ou cara atrás,

como a torre do xadrez.

Aínda que fabrica fío, a araña saltadora non tece araneiras. Utilízao como

fan os escaladores coa corda de seguridade. Se, cando caza, erra o salto e

cae ao vacío, trepa polo fio para subir ao lugar onde se atopaba e volver a

intentalo.
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Araña saltadora
Familia salticidae
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Architeuthis sp

Vive en todos os océanos.
Cando é novo habita en augas superficiais.

A medida que medra e se fai máis vello
baixa aos fondos abisais,

a máis de 1500 m de profundidade.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Ollo colosal
Na gran cabeza da lura xigante destacan dous ollos
enormes, os máis grandes do reino animal: teñen 25 cm
de diámetro, un pouco máis que un balón de balon-
cesto. Son moi parecidos aos ollos humanos: contan
con retina, iris e pupila, pero carecen de córnea.

Os ollos da lura xigante son incriblemente sensibles á
luz porque están adaptados á visión no océano pro-
fundo, onde a escuridade é total.

Estes grandes ollos non lle serven para cazar senón
para detectar a aproximación do seu depredador, o
cachalote. Cando o cachalote axita a auga coa pode-
rosa aleta caudal, os microorganismos bioluminiscen-
tes que viven no mar reaccionan ás turbulencias
emitindo un lixeiro resplandor. A lura

percíbeo, pero como a súa vista non acada máis de
120 metros, dispón de moi pouco tempo para reaccio-
nar e eludir o seu agresor.

LURA XIGANTE

| ollos 11

A lura xigante é o maior invertebrado do planeta. O corpo da femia, que é máis

grande e pesada que o macho, chega a acadar os 4,5 m de longo e os brazos,

máis de quince metros.

É un formidable depredador que se alimenta de peixes, crustáceos e outros

cefalópodos. Para cazar, proxecta violentamente cara adiante os dous brazos,

rematados en palas cubertas de ventosas, coas que captura a presa. Logo inmo-

vilízaa cos tentáculos e a mete na boca, onde a descuartiza co peteiro, moi

parecido ao dos loros, pero do tamaño dun puño e duro como o aceiro.

As ventosas son parecidas á do polbo, pero moito máis grandes, ata cinco cen-

tímetros de diámetro. Cada ventosa ten unha coroa de dentes cos que se adhire

con moita forza a súas presas.

O principal depredador da lura xigante é o cachalote, o único mamífero capaz

de descender aos abismos oceánicos onde vive a lura xigante. Os cachalotes

detectan os cefalópodos por ecolocación, atrápanos coas fauces e ascenden

rapidamente para matalos por descompresión. Durante o ascenso á superficie

entablan unha loita épica: coas ventosas e o peteiro, a lura produce profundas

e graves feridas na pel da balea.

A lura xigante é o animal de más rápido crecemento, ata cinco centímetros ao

día, o que explica o tamaño desmesurado que acada nos poucos anos que

vive.

Existe outra lura xigantesca, a cranquiluria (Mesonychoteuthis
hamiltoni) que podería ser aínda máis grande que a lura xigante,

pero da que, ata hoxe, só se teñen atopado restos incomple-

tos de seis exemplares. Esta lura, que vive no océano

Antártico, pesaría en torno aos 500 kg e tería unha lon-

xitude de catorce metros.

É o cefalópodo máis grande que se coñece.

Ten o corpo brando. Da súa cabeza sobresaen
dous longos brazos e oito tentáculos con ventosas. Lura xigante

Architeuthis sp

24

Architeuthis sp

Vive en todos os océanos.
Cando é novo habita en augas superficiais.

A medida que medra e se fai máis vello
baixa aos fondos abisais,

a máis de 1500 m de profundidade.

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

Ollo colosal
Na gran cabeza da lura xigante destacan dous ollos
enormes, os máis grandes do reino animal: teñen 25 cm
de diámetro, un pouco máis que un balón de balon-
cesto. Son moi parecidos aos ollos humanos: contan
con retina, iris e pupila, pero carecen de córnea.

Os ollos da lura xigante son incriblemente sensibles á
luz porque están adaptados á visión no océano pro-
fundo, onde a escuridade é total.

Estes grandes ollos non lle serven para cazar senón
para detectar a aproximación do seu depredador, o
cachalote. Cando o cachalote axita a auga coa pode-
rosa aleta caudal, os microorganismos bioluminiscen-
tes que viven no mar reaccionan ás turbulencias
emitindo un lixeiro resplandor. A lura

percíbeo, pero como a súa vista non acada máis de
120 metros, dispón de moi pouco tempo para reaccio-
nar e eludir o seu agresor.

LURA XIGANTE

| ollos 11

A lura xigante é o maior invertebrado do planeta. O corpo da femia, que é máis

grande e pesada que o macho, chega a acadar os 4,5 m de longo e os brazos,

máis de quince metros.

É un formidable depredador que se alimenta de peixes, crustáceos e outros

cefalópodos. Para cazar, proxecta violentamente cara adiante os dous brazos,

rematados en palas cubertas de ventosas, coas que captura a presa. Logo inmo-

vilízaa cos tentáculos e a mete na boca, onde a descuartiza co peteiro, moi

parecido ao dos loros, pero do tamaño dun puño e duro como o aceiro.

As ventosas son parecidas á do polbo, pero moito máis grandes, ata cinco cen-

tímetros de diámetro. Cada ventosa ten unha coroa de dentes cos que se adhire

con moita forza a súas presas.

O principal depredador da lura xigante é o cachalote, o único mamífero capaz

de descender aos abismos oceánicos onde vive a lura xigante. Os cachalotes

detectan os cefalópodos por ecolocación, atrápanos coas fauces e ascenden

rapidamente para matalos por descompresión. Durante o ascenso á superficie

entablan unha loita épica: coas ventosas e o peteiro, a lura produce profundas

e graves feridas na pel da balea.

A lura xigante é o animal de más rápido crecemento, ata cinco centímetros ao

día, o que explica o tamaño desmesurado que acada nos poucos anos que

vive.

Existe outra lura xigantesca, a cranquiluria (Mesonychoteuthis
hamiltoni) que podería ser aínda máis grande que a lura xigante,

pero da que, ata hoxe, só se teñen atopado restos incomple-

tos de seis exemplares. Esta lura, que vive no océano

Antártico, pesaría en torno aos 500 kg e tería unha lon-

xitude de catorce metros.

É o cefalópodo máis grande que se coñece.

Ten o corpo brando. Da súa cabeza sobresaen
dous longos brazos e oito tentáculos con ventosas.
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Helix aspersa

ANIMAIS EXTRAORDINARIOS

É nativo das rexións mediterráneas
de Europa e África.

Hai 2000 anos foi introducido
en Inglaterra polos romanos

e hai 500 anos en Sudamérica
polos colonizadores españois e portugueses.

Hoxe é cosmopolita.
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É un animal tan lento que só se atreve a saír do seu agocho de noite ou

cando chove. O seu pé está formado por un só músculo recuberto por

pel grosa empapada nunha baba espesa. Isto permítelle reptar polo chan

sen facerse dano, incluso é quen de esvarar sobre o fío dunha navalla sen

cortarse.

O caracol carece de mandíbulas, pero ten unha especie de lingua, áspera

como unha lima, coa que rilla as plantas tenras das que se alimenta.

O caracol é macho e femia á vez, aínda que non pode reproducirse por

si só. En primavera todos os caracois compórtanse como machos. Cando

dous caracois se encontran, fréganse co pé e tócanse cos palpos. Si

ambos se aceptan, pínchanse cun dardo que teñen na cabeza para esti-

mular a cópula. Cada caracol recibe espermatozoides do seu compañeiro

e gárdaos nunha bolsa que ten na cloaca. Dúas semanas máis tarde,

todos os caracois transfórmanse en femias: os seus ovarios entran en

funcionamento e producen entre 80 e 100 óvulos. Logo verten os esper-

matozoides que teñen gardados sobre os óvulos para fecundalos.

Finalmente fan un burato na terra húmida y depositan nel os ovos.

Durante os meses máis calorosos do verán e tamén durante os máis fríos

do inverno, o caracol métese na cuncha, sela a apertura cunha capa de

moco seco e permanece en letargo.

Ollos pedunculados
Os diminutos ollos do caracol están situados na
punta de dous longos apéndices carnosos que ten
sobre a cabeza e que move constantemente en todas
as direccións. Cando entran en contacto con algún
obxecto agáchaos no interior da cabeza para prote-
xelos. O ollo do caracol é tan simple que só capta
imaxes moi borrosas do que ten a menos de 50 cm
de distancia. Apenas chega a recoñecer a forma das
plantas e as pedras. Por iso móvese pouco, nunca
máis de un minuto en cada desprazamento. Hai
moitos depredadores, como aves, mamíferos e répti-

les, que o intentan capturar mentras se arrastra polo

chan e el non os pode ver.

Os científicos estudan o ollo do caracol para enten-

der como eran os ollos primitivos dos primeiros ani-

mais dotados de visión. O caracol suple a súa mala

vista cun olfacto moi fino co que busca as plantas

máis sabrosas. Tamén ten un sentido do tacto moi

desenvolvido que lle serve para recoñecer os obxec-

tos que toca cos dous palpos que ten na parte infe-

rior da cabeza.

CARACOL COMÚN
É un caracol grande, de corpo brando,
que vive dentro dunha fina cuncha calcárea enrolada en espiral.

Visión do caracol común Visión do ser humano
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