BENVINGUTS

AL MÓN ANIMAL!
Hi ha dues grans famílies d’animals:
Els vertebrats: són els animals que tenen un esquelet format per ossos.
Els invertebrats: són els animals que no tenen ossos ni esquelet.

LES AUS

ELS MAMÍFERS

–Estan cobertes de plomes.
–Tenen dues potes i dues ales.
–Respiren gràcies als pulmons.
–Tenen una temperatura constant.
–Ponen ous i els coven.
(Totes les aus tenen ales, però
no totes volen!)

–Els terrestres estan coberts
de pèl.
–Tenen quatre potes.
–Respiren gràcies als pulmons.
–Les mares alleten les cries.

ELS PEIXOS
–Molt sovint tenen el cos
cobert d’escates.
–Tenen diverses aletes.
–Respiren gràcies a les brànquies.
–Són de temperatura variable.
–Ponen ous (la majoria).

I la

?
BALENA
Com el dofí, la balena

no és un peix, sinó un
mamífer marí, i s’alimenta
de plàncton. Són els únics
mamífers que viuen
sempre a l’aigua.

ELS
VERTEBRATS

ELS AMFIBIS
–No tenen pèl a la pell.
–Tenen quatre potes o cap.
–Respiren gràcies a brànquies i pulmons.
–Són de temperatura variable.
–Ponen ous.

ELS RÈPTILS
–Tenen el cos cobert d’escates.
–Tenen quatre potes o cap.
–Respiren gràcies als pulmons.
–Són de temperatura variable.
–Canvien la pell de manera
regular: és la muda.

ELS
INVERTEBRATS

LA SABANA, TERRA REIAL

EL LLEÓ
Aquest gran felí és conegut com el «rei dels animals»
perquè té un aspecte molt bell, amb el cap coronat amb
una cabellera vermellosa. Els lleons viuen en manades
que poden arribar a formar grups de trenta.
Al clan, les funcions estan molt repartides: la major part
del temps són les lleones les que cacen, perquè són menys
corpulentes i més efectives que els mascles.
Mentrestant, els lleons vigilen i defensen el territori...
o descansen a l’ombra de grans arbres!

La sabana és una immensa planura d’herba, amb arbres, plantes
i arbustos que la cobreixen de manera dispersa. La sabana
canvia de color a mesura que passen les estacions...
Molt verda durant l’estació de les pluges, de mica
en mica es torna groga en l’estació seca.
Hi ha sabanes a Àfrica, i també al Brasil, a l’Índia i
a Austràlia.

QUE LLEST QUE ÉS AQUEST LLEÓ!

L’ELEFANT AFRICÀ
L’elefant africà és l’animal terrestre més
gran: un mascle pot pesar fins a set tones!
Aquest mamífer s’alimenta d’herbes, fulles
i arrels: és exclusivament vegetarià.
La trompa li permet beure, menjar,
dutxar-se, caçar mosques...
Aquest gegant beu vora 100 litres
d’aigua al dia i s’empassa
entre 150 i 280 quilograms de
vegetals, segons l’estació.

LA ZEBRA
La zebra pertany a la mateixa família que
el cavall: els èquids. Té ratlles negres i blanques,
però cap zebra les té iguals: això les fa
úniques! Les zebres viuen en grans ramats,
que agrupen diverses famílies.

LA GIRAFA
La girafa és l’animal terrestre
més alt i pot fer més
de sis metres. El seu pelatge,
groc en la major part, té taques
vermelloses, però el ventre és de
color clar.
Al galop, pot arribar a córrer
a una velocitat de 60 km/h
gràcies a les seves potes
immenses.
La llargària del coll li permet
arribar a les fulles més tendres
de la part més alta dels arbres.
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L’HIPOPÒTAM
Vigileu! A pesar del seu aspecte rodanxó, l’hipopòtam és
un dels mamífers més perillosos i agressius de la sabana
africana. Amb les seves dents enormes, que poden arribar
a fer cinquanta centímetres de llarg, pot causar ferides
profundes, i fins i tot matar un cocodril!

EL DESERT, ZONA MORTA?

EL VOLTOR ORELLUT

El desert calorós és un lloc molt sec on hi ha ben poca vegetació. El sol
és xafogós de dia i l’aigua és escassa. La vida és molt difícil per als animals,
però cadascun té els seus trucs per sobreviure-hi!
Un dels deserts més grans del món es troba a Àfrica: és el Sàhara.
S’estén per deu països: el Marroc, Algèria,
Tunísia, Líbia, Egipte, el Sudan, Níger,
Mali i Mauritània.

EL DROMEDARI
Molt acostumat a viure en el desert
i capaç de caminar durant dies sense beure,
el dromedari va ser domesticat des de temps
molt antics, i ha estat utilitzat per transportar
mercaderies i persones.

El voltor orellut és un carronyer, cosa que
vol dir que s’alimenta d’animals morts
i de carronya.
Per trobar animals morts, vola pel cel descrivint
amples cercles i observa el terra, perquè hi veu
molt bé i a molta distància.
Com que és molt gran i agressiu, domina les
altres aus rapinyaires, i no dubta a prendre'ls
les peces que acaben de caçar!

Què amaga la gepa
del dromedari?

L’ESCURÇÓ DE LES ARENES

L’ESCORPÍ SAHARIÀ
Cosins de les aranyes, els escorpins
van aparèixer fa més de 400 milions
d’anys. Van ser uns dels primers
animals que van colonitzar
terra ferma.
L’escorpí saharià immobilitza
la seva presa amb les urpes
i la pica amb l’agulló verinós
que té a l’extrem de la cua.
El verí és molt tòxic,
i la picada dels escorpins
pot ser mortal per a
l’ésser humà.

L’ESCARABAT DEL DESERT
Gràcies a les seves llargues potes, l’escarabat
del desert té el cos «allunyat» de l’escalfor de
la sorra, i es pot desplaçar d’un lloc a un altre
amb molta rapidesa! S’alimenta d’animals morts,
de carronya i fins i tot d’excrements!
I per beure, aquest insecte té una tècnica
molt bona: acumula sobre el cos gotetes d’aigua
de la rosada que es forma al desert en
fer-se de dia. És astut, oi?

D’una longitud de prop de quaranta centímetres,
l’escurçó de les arenes sol estar amagat
enterrant-se a la sorra i no deixant
veure més que els ulls: una
bona manera de suportar
la calor, i també de
caçar a l'aguait!

EL JERBU
Aquest petit rosegador d’uns pocs centímetres
de llarg només surt en caure la nit.
De dia, es queda dins el cau a recer de la calor
asfixiant del desert. No està boig!

