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INTRODUCCIÓ

L’origen dels mamífers es remunta a finals del període Triàsic, 
ara fa més de dos-cents milions d’anys. Van evolucionar a partir 
dels sinàpsids primitius, un grup d’animals de quatre potes que 
havien estat molt abundants, però que van haver de recular amb 
l’expansió dels dinosaures. La competència directa dels dinosau-
res devia fer espavilar els pocs sinàpsids que havien sobreviscut, 
que van buscar sistemes per explotar unes altres condicions. En 
aquells moments, ser petit i nocturn era tot un avantatge, però re-
presentava problemes per escalfar el cos. Així van néixer els pèls, 
originats a partir de plecs cutanis i, més tard, l’homeotèrmia, és 
a dir, la capacitat per mantenir constant la temperatura del cos. 
Quan els dinosaures van desaparèixer, aquells petits vertebrats ja 
estaven preparats per a l’expansió. Havia arribat l’hora dels ma-
mífers.

A poc a poc els mamífers van anar ocupant l’espai lliure i es 
van estendre per tot el món. L’adaptació a les noves condicions 
va diversificar el grup fins als límits més insospitats, però tots els 
membres han mantingut sempre les seves tres característiques 
més genuïnes: tenen pèl, mal que sigui només durant l’estat em-
brionari; tenen pits, i tenen tres ossos a l’oïda mitjana, evolucio-
nats a partir d’ossos de les mandíbules dels seus avantpassats.

Una altra característica pròpia dels mamífers és el sistema de 
reproducció. Els mamífers més primitius, com els equidnes i els 
ornitorincs, encara ponen ous. Però la immensa majoria són vi-
vípars, és a dir, els embrions es desenvolupen dins del cos de la 
mare i neix amb un estat de creixement que pot ser més o menys 
avançat. En els mamífers marsupials, els més primitius d’aquest 
grup, les cries eixint de néixer encara han de passar una tempora-
da dins d’una bossa externa de la mare, anomenada marsupi. En 
els mamífers més moderns o placentats, que són la major part, els 
petits surten directament a l’exterior, després de formar-se durant 
una temporada a dins el ventre de la mare, alimentats per la via 
directa del cordó umbilical. Actualment, només existeixen unes 
cinc mil espècies de mamífers, no res comparat, per exemple, 
amb les cent cinquanta mil espècies de papallones o quatre-cen-
tes mil espècies d’escarabats. Però els mamífers s’arrosseguen, 
corren, salten, neden i volen, i es consideren els éssers vius més 
evolucionats. Això no treu, però, que moltes espècies i, fins i tot, 
grups sencers de mamífers s’hagin quedat pel camí i hagin desa-
paregut del tot al llarg de l’evolució. L’home és un mamífer més, 
avui dia en clara expansió, però amb el futur gens assegurat si ens 
atenem a les previsions.
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Mamífers peluts…

El pèl que cobreix la pell de la major part dels mamífers és la 
característica més visible d’aquest grup d’animals. El seu origen és 
exclusivament epidèrmic, com les plomes dels ocells o les escates 
dels rèptils. Però els pèls són exclusius dels mamífers, no hi ha cap 
altre grup d’animals amb pèls i, a més, tots els mamífers en tenen 
mal que sigui només durant les primeres etapes de la seva vida.

El registre fòssil no sol conservar els pèls dels animals, i per 
això ningú no ha datat l’origen exacte del pèl. Però és probable 
que els primers mamífers ja tinguessin pèls, i més tenint en compte 
que es tractava d’animals menuts que havien de mantenir estable 
la temperatura del seu cos. De fet, l’aïllament tèrmic és la més 
visible i la més universal de les funcions del pelatge dels mamífers 
moderns.

Com sol passar sempre, però, no tots els pèls són iguals. Els 
que formen la llana o borra són prims i flexibles, i s’enganxen 
entre ells. Cobreixen la part més propera de la pell i són un aïllant 
tèrmic excel·lent per a les espècies que viuen en climes freds. Als 
climes temperats, com el nostre, moltes es-
pècies es desprenen d’aquest pèl a l’es-
tiu i el tornen a posar a l’hivern. Però 
a la natura no es perd res. La llana 
d’animals salvatges i domèstics és 
un material excel·lent per al fol-
re dels nius dels ocells.

Els pèls més vi-
sibles, llargs 
i gruixuts, 
sobresurten 
per damunt 
de la borra 
i, a més d’aï-
llant, tenen una 
funció protectora de la 
pell. En alguns mamífers són molt forts i en casos extrems, han 
evolucionat fins a formes de protecció tan eficients com les punxes 
dels eriçons. Posats a la cua, serveixen per espantar mosques, a les 
pestanyes protegeixen els ulls de la pols i a sobre el cap i el coll 
poden ser fins i tot decoratius.

Una altra història són els pèls tàctils, llargs i gairebé rígids, 
implantats a l’hipoderma i amb capacitat per transmetre sensa-
cions de contacte. S’anomenen vibrisses i són imprescindibles per 
moure’s en la foscor. Per això els tenen molts animals nocturns, 
normalment al voltant de la boca i el nas. Els tenen els ratolins per 
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moure’s enmig de mates i també els gats mesquers per desplaçar-
se sense fer soroll i poder caçar els ratolins. Un pèl tàctil fa tant 
servei que predadors i preses els han adoptat i uns i altres lluiten 
per la subsistència amb els mateixos invents.

… mamífers pelats…

Però en la seva llarga carrera evolutiva, els mamífers han tin-
gut temps de tot. I també d’adonar-se que els pèls no són tan útils 
quan el medi on viuen ja no és el medi terrestre habitual. Així, hi 
ha mamífers que passen la seva vida sota terra, com la rata talpera 
nua, que han perdut completament el pèl. I els mamífers marins 
també han anat pel mateix camí. A més, en tornar a la vida aquà-
tica, aquests mamífers han perdut també les seves extremitats o 
les han transformades en aletes adaptades per nedar. Les foques 

i parents, que conserven les quatre 
extremitats, són peludes al moment 
de néixer, però es van pelant a me-
sura que es fan adultes, coincidint 

amb l’augment del seu lligam 
amb el medi marí. Els ceta-

cis, més adaptats a la 
vida aquàtica, 

han perdut 
del tot les 
extremi-
tats pos-
teriors i 

també tot 
el pèl, cosa que 

els ajuda a ser més hidrodinàmics, tot i que encara podem descobrir 
alguns pèls esparsos, curts i gruixuts, al cap d’algunes balenes.

… i mamífers banyuts

Les banyes són formacions òssies derivades de l’os frontal 
pròpies dels mamífers artiodàctils, és a dir, aquells ungulats que 
tenen un nombre parell de peülles a cada peu. Apareixen sobre-
tot en els mascles i tenen dues funcions principals: la defensa 
davant dels depredadors i la lluita pel territori i el sexe entre els 
exemplars de la mateixa espècie. Ara bé, tot i que el seu aspecte i 
la seva funció és semblant, no totes les banyes són iguals.

La gran família dels bòvids, que inclou les cabres, les vaques, 
les gaseles i els isards, està estesa per tot el món i aplega un cen-
tenar llarg d’espècies que tenen banyes còrnies amb una ànima 
òssia que en realitat és una protuberància de l’os frontal. Les ba-
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nyes d’aquest grup d’espècies 
no tenen ramificacions, són 
persistents i no tornen a créi-
xer en cas d’accident. En molts 
casos, les femelles també tenen 
banyes, rèpliques en petit de les 
banyes dels mascles.

Les banyes dels cèrvids aparei-
xen gairebé només en els mascles i 
són tot un altre món. També deriven 
de l’os frontal però són totalment 
òssies, sense cap mena d’estoig cor-
ni, i sempre més o menys ramificades, 
amb la particularitat que són caduques. 
Una vegada passada l’època de zel, les 
banyes són una nosa, la seva base es 
dissol i d’un dia per l’altre cauen com 
les fulles a la tardor. Poc després, del 
mateix monyó surten amb força unes 
banyes noves recobertes d’una pell 
de vellut. Les banyes novelles estan molt irrigades i creixen de 
pressa fins que arriben a una mida que varia en funció de l’edat 
de l’animal i la seva alimentació. Els exemplars joves i valents 
treuen cada any banyes una mica més grosses que l’any anterior. 
Una vegada han crescut prou, la sang recula, la banya s’ossifica i 
el vellut que la cobria cau com l’escorça d’un arbre mort. Durant 
un parell de dies, els mascles tenen feina a fregar-se les banyes 
amb els arbres per deixar-les ben netes i polides. La poca sang 
que hi queda s’eixuga de seguida i les banyes reprenen el seu as-
pecte més conegut. Els cérvols, les daines i els cabirols pertanyen 
a aquesta família, que inclou unes quaranta espècies.

Hi ha altres mamífers amb banyes, però són només unes 
quantes excepcions. Les banyes de les girafes, per exemple, són 
protuberàncies òssies recobertes de pell, sense cap beina còrnia. 
I la natura ha inventat encara una altra solució: les banyes dels 
rinoceronts són en realitat construccions fetes a partir de pèls es-
pessos i compactats. Eines d’origen ben diferent que compleixen 
un mateixa funció.
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El guepard és el carnívor més veloç del món, i no és gens estrany, 
ja que tot el seu cos està totalment adaptat a la velocitat. De fet, és 
un felí atípic, les seves ungles han deixat de ser retràctils i les potes, 
llargues i primes, li permeten fer gambades més llargues que cap 
altre gat, de manera que pot superar els cent quilòmetres per hora 
en distàncies curtes. Les seves preses predilectes són les gaseles i 
els impales, però també pot capturar cries d’ungulats més grans, 
com les zebres i els nyus. El seu nom anglès, cheetah (es pronun-
cia “xiita”), ha acabat convertint-se en el sobrenom del guepard a 
tots els safaris africans.

Acinomyx jubatus

Guepard

Lleopard
Panthera pardus

El misteriós lleopard és sovint 
el més difícil d’observar dels famosos big five,

els cinc grans animals africans que són l’objectiu dels safaris na-
turalistes africans. És un gat solitari d’activitat nocturna, que sol 
passar el dia endormiscat dalt d’un arbre. Una mica més pesat que 
el guepard, pot arribar a fer noranta quilos, la seva estratègia de 
caça és l’aguait, és a dir, acostar-se al màxim a la seva presa per 
enxampar-la gairebé sense haver-la d’empaitar. El lleopard és el 
més estès dels grans gats africans, a part de l’Àfrica també n’hi ha 
poblacions aïllades a tot el sud de l’Àsia.
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Ós panda 
Ailuropoda melanoleuca

L’ós panda és tan particular que fins fa ben poc els científics no 
el consideraven un ós, i el tenien classificat en una família a part, 
juntament amb el panda vermell. Viu només a alguns boscos de 
la Xina Central i s’alimenta sobretot de bambú, encara que també 
pot rosegar altres plantes, ous i insectes. El seu disseny és conegut 
de tothom, però hi ha altres detalls curiosos menys coneguts, com 
ara que els pandes tenen una mena de sisè dit a les mans que els 
fa la feina d’un polze i els permet agafar amb delicadesa els brots 
de bambú, o que el seu nom xinès significa “ós gat”, ja que a dife-
rència dels altres óssos els pandes tenen les pupil·les verticals com 
els gats. Les poblacions salvatges depenen totalment dels boscos de 
bambú i el seu futur no és gens clar.
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El dofí més comú als aquaris i parcs zoològics de tot el 
món és una espècie cosmopolita, que trobarem a tots els 
oceans excepte a les aigües gèlides de l’Àrtic i l’Antàrtic. És un 
dofí relativament gran, que mesura al voltant dels tres metres i pot 
arribar a pesar sis-cents quilos. Li agraden la proximitat de les 
costes i les aigües somes, fins al punt que és capaç de perseguir els 
peixos just fins on hi ha la mínima profunditat d’aigua on encara 
pot nedar. És una espècie molt sociable, que acostuma a seguir els 
vaixells tot saltant i a posar-se a la proa per jugar amb l’aigua que 
desplacen les embarcacions. De tant en tant, hi ha casos de dofins 
mulars que es deixen apropar molt a la gent. El cas més espec-
tacular, sens dubte, és el de les platges de Monkey Mia, a ponent 
d’Austràlia, on tot un grup d’aquesta espècie es presenta cada dia a 
la platja a veure els seus “amics” humans que li ofereixen una mica 
de peix a canvi de la seva interessada amistat.

Dofí mular 
Tursiops truncatus
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La mal anomenada balena assassina no fa honor al seu nom, ja 
que simplement es tracta d’un parent gegant dels dofins que, com 
tothom, fa el que pot per aconseguir menjar i sobreviure. Per la 
seva mida (els mascles poden arribar a nou metres de llarg i nou 
tones de pes), això sí, necessita carn en quantitat, i per això les 
orques cacen altres animals marins de bona mida, siguin foques, 
altres espècies de dofins més petits, pingüins o peixos grans. Fins 
i tot, si es dóna el cas, poden atacar grans balenes, sobretot si es 
tracta d’una cria o un exemplar malalt. Els mascles, més grans que 
les femelles, es poden reconèixer per l’aleta dorsal molt més alta i 
punxeguda, ben visible fins i tot a molta distància. És una espècie 
estesa per tots els oceans del món. A prop de l’illa de Vancouver, al 
Canadà, hi ha una població sedentària molt fàcil d’observar.

Orca
Orcinus orca
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El gegant de tots els micos viu a les selves de l’Àfrica Central. Són 
bèsties molt socials de costums herbívors que viuen i es desplacen 
a la recerca de menjar en grups familiars portats per un gran mas-
cle dominant. Hi ha dues subespècies diferenciades. El goril·la de 
selva o de terra baixa de l’oest de la República del Congo és el més 
gran, amb mascles d’esquena platejada que fan dos metres d’alça-
da i fins a dos-cents quilos de pes. Les poblacions de muntanya de 
l’est, prop del llac Victòria, estan constituïdes per animals no tan 
grossos que es troben a vegades a més de tres mil metres d’altitud. 
A Uganda i a Ruanda, on es va gravar la famosa pel·lícula Goril·les
en la boira, hi ha grups de goril·les salvatges que s’han acostumat 
a la presència de la gent i es deixen acostar fins gairebé a tocar.

Goril·la
Gorilla gorilla
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El camell o dromedari és d’origen africà i té un sol gep a l’esque-
na, a diferència del camell bactrià, d’origen asiàtic, que en té dos 
i és tot ell molt més pelut. Els camells són autèntics especialistes 
en viure al desert. Tenen els peus molt amples per poder caminar 
sense ensorrar-se a les sorres més toves, els ulls amb pestanyes 
llargues i rígides, els forats del nas amb músculs que permeten 
obrir-los i tancar-los a voluntat per protegir-se de les tempestes de 
sorra i una gran capacitat per aguantar dies sense beure aigua. Avui 
dia existeixen ramats de camells que viuen en estat semisalvatge, 
si fa no fa com els cavalls que viuen als nostres prats de muntanya, 
però tots estan controlats i ja no queden poblacions autènticament 
salvatges. En captivitat, això sí, encara és un animal imprescindible 
per a molts pobles del desert, que a part de fer-lo servir de mitjà de 
transport n’aprofiten la carn i la llet.

Camell
Camelus dromedarius
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Els esquirols són habitants típics de les pinedes, on es desplacen 
amb molta habilitat pujant i baixant dels troncs i saltant de branca 
en branca a tota pastilla, amb l’ajut de la cua que els dóna es-
tabilitat en el salt. Mengen bàsicament llavors i matèria vegetal, 
sobretot pinyons que treuen de les pinyes del pi roig i del pi blanc. 
Per criar construeixen nius globulars que encasten a les branques 
dels arbres. L’estructura de fora és feta de branquillons, i a dins hi 
ha sovint cordills, trossos de roba i altres materials diversos que 
arrepleguen per fer més acollidora la seva llar temporal.

Esquirol
Sciurus vulgaris

La marmota és un parent terrestre 
dels esquirols que fa ben bé mig 
metre de llargada de cos i arriba a 
vuit quilos de pes. Té uns incisius molt 
grans que fa servir per discutir entre com-
panys, per defensar-se i, sobretot, com 
a eina feta a mida per tallar l’herba dels 
prats de muntanya. Viuen en colla en caus 
excavats sota terra, d’on surten de dia per 
pasturar. Tenen un període d’hibernació 
molt llarg, que pot arribar a passar de mig 
any. Les marmotes són autòctones als Alps i 
als Càrpats, però l’home les ha introduï-
des a altres serralades europees, com els 
Pirineus.

Marmota
Marmota marmota
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