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Els animals
de la mar

DESCOBRINT EL MÓN

Descobreix els animals de la mar, les seues 
particularitats i els seus costums, a través 

de belles fotografies i de fitxes amb textos curts 
i divertits. 

Un llibre per a saber-ho tot 
sobre els animals de la mar!
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E
ls taurons viuen en totes les mars del planeta i la major part són 
carnívors. Hi ha més de 350 espècies de taurons. Existeixen des de 

fa milers d’anys i tenen un ancestre comú: el megalodon. S’estima que 
aquell tauró prehistòric arribava a mesurar 20 metres i pesava fins a 100 
tones! Perillós? El tauró no ataca voluntàriament l’ésser humà: però és 
que un surfista estirat damunt de la planxa s’assembla molt a una foca! 
Segurament, els taurons necessiten ulleres…

DENTS I  

MÉS DENTS!

Els taurons tenen diverses 

fileres de dents, que els cauen 

i els tornen a eixir regularment. 

Alguns taurons arriben a 

perdre més de 30.000 

dents al llarg de 

la seua vida! 

HO SABIES?
La pell dels taurons és rugosa. Abans s’utilitzava per a polir la fusta.

El tauró

FONDO, MOLT FONDO…
S’han descobert recentment uns taurons 
estranys, com el tauró donyet o el tauró cigar, 
que viuen a les fosses abissals.
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UNA 
SUPERTÈCNICA!Els ultrasons emesos pelsdofins per a orientar-se serveixen també per a atordir els peixos menuts, que es deixen caure 
al fons del mar. 

HO SABIES?
Els principals enemics dels dofins 

són les orques i els taurons. Quan 

són atacats, els dofins es defenen 

amb el morro. El seu altre enemic és 

l’ésser humà, a causa de les xàrcies de 

pesca. Els dofins atrapats no poden 

eixir a respirar i moren.

A
quest peix tan graciós en realitat no és un peix! El dofí és un mamífer 
marí. Mentre que els peixos ponen ous, el petit dofí ix del ventre de sa 

mare i mama de la seua llet. Té una pell suau i elàstica molt sensible. Igual 
que tu, el dofí té pulmons, i respira gràcies al nas situat a la part de dalt del 
crani: l’espiracle. Pot estar davall de l’aigua tres o quatre minuts, després 
ha de pujar a la superfície per a agafar aire.

El dofí

MELÓ?
Saps quina part del cos s’anomena meló? És la bossa que els dofins tenen 
al front i que els permet emetre els ultrasons, uns sons tan aguts que les 
teues orelles no els poden sentir.


