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Fofinhos
Selvagens

Beluga, Ártico

Apesar de viver nas águas geladas do
Norte, a Beluga, ou Baleia-Branca, tem
um ar simpático e é afável para o ser
humano. Olha para a sua expressão:
não apetece mesmo mimá-la?!

Ao olhar para os animais que existem na
Natureza, já te interrogaste quais seriam os
mais... fofinhos? Claro que os mais pequenitos
– as crias – são sempre os melhores candidatos.
Mas, mesmo entre os adultos, vamos
sugerir-te sete, que não ficam nada atrás.

Panda-gigante, China

Este não podia faltar na lista! O Panda é,
provavelmente, o animal que aparece mais
às crianças... em bonecos e peluches. Não
admira, pois todos sonhamos em ter um
para o abraçar e brincar. Com aquele ar pachorrento e amigo não merecia que destruíssem as suas florestas de bambu, o seu
alimento preferido.

Coala, Austrália

Este marsupial tinha de ser o primeiro do grupo! O pelo espesso e macio e um ar sempre
surpreendido e sorridente transformam-no no campeão da fofura. Só come folhas
de eucalipto e está em risco, por causa do
desaparecimento das suas florestas.

Hipopótamo-pigmeu, África Ocidental

Habituados a ver o gigante Hipopótamo, dá vontade
de sorrir quando vemos esta espécie em miniatura,
que, depois de sair do lago, parece que encolheu. Sabe-se muito pouco sobre ele, pois é um animal noturno e nada sociável.

Caturra, Austrália

É a mais pequena ave da família das Catatuas.
As Caturras são coloridas, meiguinhas e engraçadas. Produzem e imitam variados sons e adoram festinhas na cabeça e
no bico.
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Suricata, África

Este mamífero da savana parece estar
sempre bem-disposto. É conhecido por
se colocar de pé, em alerta contra todos
os perigos, e viver em grupos numerosos de indivíduos. Muito sociável,
este amigo!

Alpaca, América do Sul

Havia outros candidatos bem fofinhos,
mas este, da família dos camelos,
merece cá estar também.
As Alpacas são pequenas, lãzudas
e algumas têm um penteado
muito original. Infelizmente,
não têm bom feitio... e cospem
para o demonstrar.
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