SERES VIVOS

CONHEÇA ESSE
HABITANTE DO SUBSOLO
Escrito por José Luiz Santiago da Silva

Você já deve ter ouvido falar que no solo vivem muitos animais,
não é mesmo? Vou te falar de um animalzinho que é muito raro de se ver.
Ele passa boa parte do tempo em túneis que ele faz debaixo do solo.
Você faz ideia de quem eu estou falando?

O nome desse animal é
toupeira!
Ela passa o tempo todo em
suas tocas, não sai nem
para comer.
Mas como as toupeiras
encontram comida embaixo
do solo? O que elas
comem?
Eu pesquisei e descobri
que as toupeiras encontram
seus alimentos escavando
o solo. Em seu caminho
encontram as minhocas,
lesmas, larvas de insetos,
isso mesmo, elas se
alimentam desses animais!
Há cerca de 40 espécies
diferentes de toupeiras
no mundo. Existem até

toupeiras com focinho em
formato de estrelas, olha só!
Esse animal não vive
no Brasil. Só podemos
encontra-lo em outros
países da Europa, Ásia e
América do Norte, pois
elas preferem climas com
temperatura mais baixa e
podem viver cerca de
7 anos.
Com esse focinho, que
mais se parece com
pequenos tentáculos,
esses pequenos são muito
espertos e rápidos na hora
de pegar seu alimento,
ele praticamente suga sua
presa para dentro da boca.

Toupeira-estrela. Foto: Nick Tepper.

Existem várias espécies de toupeiras, algumas delas podem chegar até uns 20 centímetros.
Ela é menor que uma régua de escola, que tem 30 centímetros (cm).
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Mas se você pensou que as toupeiras
usam apenas as patas para escavar,
se enganou. Algumas espécies usam
também a boca!
Isso mesmo, em sua boca tem dois
pares de dentes que eles usam como
se fosse duas pás escavando o solo.
Além dos túneis, elas constroem
ninhos que são forrados com folhas
secas do tamanho de uma bola de
futebol. Os ninhos servem para se
aquecerem e terem seus filhotes.
São animais mamíferos, eles
mamam, e o tempo de gestação
da fêmea pode chegar até 30

dias, nascendo de 3 a 8 filhotes,
dependendo da espécie.
Você já conhecia esse animal?
Conte para seus amigos sobre ele!
Você já pode ter ouvido uma pessoa
tropeçar e ser chamada de toupeira.
Sabe o por quê?
É porque as toupeiras não enxergam
quase nada. Elas se localizam
usando o olfato e a audição.
Mas pra quê enxergar se elas vivem
em túneis escuros, não é?
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