
MAMÍFERS



EL GUEPARD
COM SÓN
Els guepards són vertebrats i també són
mamífers .. Respiren pels pulmons. Tenen la
pell amb taques. Fan entre 65 i 90
centímetres de alçada i pesen entre 35 i 65
quilos . Viuen a la sabana i són salvatges.
Els guepards tots tenen el cap petit, les dents
esmolades, i les orelles curtes i arrodonides.
Les seves potes son fines i molt llargues, i els
seu cos és prim i estilitzat.
Tenen la panxa blanca, i una ratlla a cada
costat de la cara semblant a llàgrimes
fosques

ALIMENTACIÓ 
Els guepards mengen gaseles i nyus.



ALTRES INFORMACIONS
Pot arribar a córrer fins a 114 quilometres per hora. Després d´una cursa a tota velocitat un 
guepard necessita descansar al menys 15 minuts per tornar a córrer.
Es creu que l ´Àfrica es la llar  natal   dels  guepards, però durant l’edat de gel van ser capaços 
de moure’s cap a Àsia. 

COM NEIXEN
Els guepards neixen sense taques i 
neixen  de la panxa de la mare. Els 
cadells neixen cecs i  obren els ulls al 
cap dues setmanes. Fins a un 90 % 
dels joves guepards moriran a causa 
dels  depredadors 



COM CACEN
El guepard es un excel·lent caçador a causa  de la combinació  de velocitat i poderoses 
mandíbules, usen els seus ulls  per trobar les seves  preses en lloc de confiar en el sentit de 
l´olfacte, i poden veure el moviment d´animals des de llarga distància i poc després planejar 
amb cura l’atac. 
Les femelles són caçadores solitàries,  menys quan tenen cadells. Aleshores els entrenen  
per a que puguin tenir cura de si mateixos en el futur. 

JAKE I SAMUELE



ORCA
Les orques son mamífers aquàtics , això vol dir 

que són animals vertebrats. 

Neixen de la panxa i respiren amb pulmons.

Són salvatges.

ALIMENTACIÓ

L’orca es una super depredadora. Menja peixos, mamífers 

marins, lleons marins,  balenes i taurons.

HABITAT

L’orca viu a tot l'oceà. Algunes es queden sempre al 

mateix lloc. Poden viure a l’oceà Àrtic o al tropical. 

REPRODUCCIÓ

Les orques neixen de la panxa de la mare. El període de 

gestació es d'uns 17 mesos. Solament tenen  una cria. 



PES 

Els mascles poden arrivar a pesar 6.000 kg 

mentre que les femlles son un 10% mes 

petites. 

QUANT TEMPS VIUEN ?

Les orques en llibertat poden viure 80 anys.

Però en captivitat  no passen els 20 anys

SARA I MARTINA A. 



CANGURS
COM SÓN?

Són animals salvatges, mamífers i 

vertebrats. Respiren per pulmons. 

Tenen péls per sobre de la pell. Viuen   

a terra.   Son  salvatges.

Tenen molta força   a   les   potes   i   

les  fa  servir com  molles  per fer salts  

molt   llargs. I  com tots els animals  

saltimbanquis tenen les  potes del 

darrere  ben  grosses i  fortes per  fer-

los  de  molla mentre  que  les  potes  

del  davant són  més   aviat  petites.  



COM NEIXEN

Neixen de la panxa   de   la femella que duu la 

cria  ben protegida dins de la  bossa ventral.

ALIMENTACIÓ

S’alimenten d’herbes i de fulles d’arbusts, que 

ingereixen principalment a primera hora del matí i en 

baixar el sol, però es mantenen a l’ombra durant les 

hores més caloroses del dia.

COM ES DESPLACEN?

Amb les quatre potes i ajudant –se de la cua! La fan servir 

com si fos un bastó!   Es desplacen caminant i saltant. 
AINHOA I DANIELLA



• És vertebrat

• És un mamífer.

• La gestació del panda vermell dura entre 114 i 145 

dies, i en cada part neixen d’una a quatre cries, 

generalment dues,  totalment cobertes de pèl però 

cegues i  indefenses.

• Respira pels pulmons.

• Mesura 51-73 cm.

• Pesa 3-6 kg.

• És desplaça caminant.

• S’alimenta de fulles de  bambú.

• Viu a la xina.

• És salvatge ARIADNA I DANIELA


