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La HIENA és cosina del llop, com el xacal.
Amb el seu gran cap, les seves potes llar-
gues i el seu pelatge pigallat, la HIENA no
s’assembla als felins �.

Les HIENES viuen sempre en bandades de
deu a vint adults. Gràcies al seu pelatge, es
camuflen perfectament entre les herbes se-
ques de la sabana.

La HIENA no és l’animal poruc que sovint
sentim descriure. De tots els carnívors, és
un dels que té les mandíbules més potents.

La HIENA 
viu a Àsia

La HIENA 
viu sola

LA HIENA ataca
grans animals

Com és? Com viu?

La HIENA és covarda?Què menja?

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

QUANT MESURA?

Entre 1,6 
i 1,8 m

La HIENA habita les sabanes de
quasi tot el continent africà al
sud del Sàhara. No entra mai al

bosc. Menja carronya.

Entre 40 
i 88 kg

Paraules que potser no comprens

� FELÍ: animal carnívor de la família de la pantera, del tigre… i del
gat.

� CARRONYA: la carn dels animals morts.
� PREDADOR: animal que caça altres animals vius per alimentar-se.

La HIENA menja
sobretot herba

La HIENA menja carronya � però també és
un temible i potent predador �, capaç d’a-
tacar grans mamífers com els búfals.
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El LLEÓ és el rei de la sabana. El seu cos és
àgil i robust, amb mandíbules poderoses i
dents afilades �. Té unes urpes punxegudes
i una cua que pot arribar a mesurar 90 cm.

Els LLEONS viuen en bandades amb més fe-
melles que mascles, aquests últims encarre-
gats de defensar el territori. Les mares es
cuiden de les seves cries durant 2 anys.

El pèl del LLEÓ és de color falb �.  El mas-
cle exhibeix una frondosa melena de color
més fosc.

La seva cua 
mesura un pam

El mascle 
té melena

Els cadells són 
independents

EL LLEÓ
Com és? Com viuen?       

Quina classe de pelatge té?Com caça?

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

QUANT MESURA?

Entre 1,7 
i 2,5 m

Viu a l’Àfrica i a l’Índia. 
S’alimenta de la carn d’antílops,
gaseles, nyus, zebres i animals

més petits.

250 kg

Paraules que potser no comprens

� AFILAT: que talla molt.
� FALB: de color semblant al de la mel.

El lleó 
és carnívor

La femella s’encarrega de caçar preses per
a tota la bandada de lleons. Ataca les seves
víctimes mossegant-los el coll.
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L’ELEFANT 
s’alimenta d’insectes

Les defenses 
són de plata

Les cries viuen 
amb la seva mare

L’ELEFANT té una
llarga trompa

L’ELEFANT AFRICÀ és el mamífer terres-
tre més gran que existeix. Per menjar i beure
se serveix de la seva probòscide �.

En grups formats per les femelles i les cries.
Els mascles són solitaris i només s’uneixen al
grup per aparellar-se.

Cada dia, l’ELEFANT AFRICÀ pot arribar a
menjar 150 kg de vegetació, tasca a la qual
dedica setze hores.

Com és? Com viu?

Com utilitza les seves defenses?Què menja?
L’ELEFANT AFRICÀ utilitza les seves de-
fenses � d’ivori per atacar, remoure la ter-
ra i arrencar l’escorça dels arbres.

L’ELEFANT AFRICÀ FITXA 
D’IDENTITAT

Paraules que potser no comprens

� PROBÒSCIDE: trompa, prolongació del llavi superior en forma de
tub.

� DEFENSES: ullals, dents molt desenvolupades que sobresurten
del musell d’alguns animals.

Viu a l’Àfrica, al sud del 
Sàhara. S’alimenta d’herba, 

arbustos i arbres (branquetes,
escorça i fulles).

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

QUANT MESURA?

Fins a 7.000 kg

Entre 3 i 4 m

QUANT PESA?
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La ZEBRA és un elegant mamífer que viu 
en grup. Té el cos una mica més robust que
el d’un cavall i una crinera � més curta i hir-
suta �.

El pèl de la ZEBRA és curt, amb llargues 
ratlles negres sobre un fons blanc, que li
permeten camuflar-se entre l’herba de la
sabana.

Li agraden els espais oberts i assolellats. És
un animal combatiu; si se sent amenaçada,
mossega o tira guitzes.

LA ZEBRA
Com és? Com viu?

Com es comporta?Com té el pelatge?

cavall ase negre ratllat blanc mossega tira 
guitzes

Per defensar-se…La zebra s’assembla al… El seu pelatge és…

gos

Les ZEBRES viuen en harmonia � amb els
nyus, buscant conjuntament pastures i ai-
gua. Es defensen junts dels atacs dels de-
predadors.

Paraules que potser no comprens

� CRINERA: part superior del coll on creix un floc de pèl.
� HIRSUT: aspre, dispers.
� EN HARMONIA: en pau i bona companyia.

FITXA 
D’IDENTITAT

QUANT PESA?

QUANT MESURA?

Al voltant 
de 2,5 m

Entre 300 
i 400 kg

Viu a l’Àfrica occidental 
i sud-oriental. 

Menja sobretot herba.

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

dóna cops
amb la 

seva cua

12 13

JUGA I APRÈN

1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUNGLE cat 2.qxd  18/5/10  16:31  Página 12



La GIRAFA és el mamífer més alt que exis-
teix. Té el coll molt llarg, igual que les seves
potes, àgils i proveïdes de peülles �, amb les
quals es defensa.

El pelatge de la GIRAFA és pigallat, amb ta-
ques de mides diferents i de color marró
vermellós, separades per pèl gairebé blanc.

Gràcies al seu llavi móbil i una llengua que
pot mesurar fins a 45 cm, la GIRAFA menja
les fulles dels arbres més alts.

La GIRAFA té una manera de moure’s molt
peculiar, balancejant-se. Per no creuar les 
potes, avança alhora les dues del mateix 
costat.

LA GIRAFA
Com és? Com és el seu pelatge?

Com es desplaça?
Com s’alimenta?

Es defensa amb…El seu pelatge és…

QUANT PESA?

QUANT MESURA?

Uns 2.000 kg

Fins a 6 m

Viu a l’Àfrica, al sud del Sàhara.
S’alimenta d’escorces, 

gemmes �, brots i tiges 
de plantes enfiladisses.

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

La girafa menja…

FITXA 
D’IDENTITAT

Paraules que potser no comprens

� PEÜLLA: conjunt dels dits forcats coberts per una ungla dura
que conformen el peu d’un animal.

� GEMMA: botó format per les fulles atapeïdes, d’on sortiran
els brots d’una planta.

insectes

peixos groc

pigallat

ratllat

les banyes

la cua

les peüllesfulles
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El lleopard menja…El lleopard viu a… Es menja la seva cacera…

El LLEOPARD és un felí fort, de cos allar-
gat i cua llarga. A diferència dels altres 
felins, no rugeix; emet diferents sons 
roncs �, semblants als que fa un gat quan
està tranquil i satisfet.

La pell del LLEOPARD és de color groc clar
o rovell, amb taques irregulars negres, i això
el distingeix del jaguar �.

El LLEOPARD és un caçador solitari, sobre-
tot de nit, que ataca preses petites.

Un cop ha capturat la seva presa, el LLEO-
PARD la puja a la capçada d’un arbre per
menjar-se-la amb tranquil·litat.

Com és el seu pelatge?

Com s’alimenta?Com caça?

Europa

Austràlia

gaseles

fruita

als arbres

herba

FITXA 
D’IDENTITAT

ON VIU I 
QUÈ MENJA?

QUANT MESURA?

Entre 1,2 
i 1,8 m

Entre 50 
i 85 kg

Viu al sud del Sàhara, Àfrica del
Sur i Àsia meridional i central.
S’alimenta de petits mamífers,

gaseles, peixos i ocells.

Àfrica
Paraules que potser no comprens

EL LLEOPARD

QUANT PESA?

� RONCS: sons greus produïts al fons de la gola, sovint desagra-
dables.

� JAGUAR: felí de l’Amèrica tropical (vegeu la pàgina 26).

Com és?
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