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5.- LES AUS

Exemples d'aus

  
L'estruç    

La grua

  
L'ànec

  
El pingüí

 
El pollastre

  
L'àguila El teuladí o pardal

 

La cadernera

6.1 – Característiques de les aus

  



1)Quines adaptacions tenen les aus que els permeten poder volar?
Tenir la pell coberta de plomes.
Tenir les extremitats davanteres en forma d'ales.
Tenir un esquelet lleuger, amb ossos prims i buits.
Tenir la quilla on s'introdueixen els músculs que
mouen les ales.
Tenir  una  forma  aerodinàmica per  oferir  menys 
resistència a l'aire.

2) Les aus són animals vertebrats o invertebrats?
Són animals vertebrats perquè tenen esquelet intern.

3) Quantes extremitats tenen les aus?
Tenen  4  extremitats (2  ales  i  2  potes).  Són  bípedes 
perquè camines amb 2 potes.

4)  Fixa't  en  les  extremitats  davanteres  de  les  aus.  A  què  estan 
adaptades?

Les  extremitats 
davanteres  de  les 
aus  són  ales  i 
estan adaptades al 
vol.



5) Com es desplacen les aus en l'aire?

 

Els  ocells  es  desplacen  en  l'aire  de  dues  maneres: 
batent  les  ales (amb  músculs  potents  que 
s'introdueixen en la quilla) i  planant (amb les ales 
esteses per aprofitar els corrents ascendents de aire per 
pujar en altura i  després  baixen mantenint  les  ales 
esteses al màxim).

6) Per a què serveix la cua?
Actua com un timó per mantenir o canviar la direcció.

7) A banda de volar, quines altres funcions tenen les plomes?
Per protegir-se del fred i de la calor.
Per camuflar-se.
Per buscar parella.



8)  Fixa't  en  les  extremitats  postreres  de  les  aus.  A  què  estan 
adaptades?

 

El jacana: és una au petita, lleugera i aquàtica que té els 
dits  i  les  ungles  extremadament llargs  i  prims,  la qual 
cosa  li  permet  caminar  sobre  la  vegetació  (fulles  de 
nenúfars) que sura a l'aigua.
El mascarell:  és  una au marina que té  una membrana 
entre els dits (potes palmades) la qual li permet nadar.
El  picot  verd:  els  dos  dits  cap avant  i  els  dos  dits  cap 
arrere li permeten de clavar les ungles a la fusta de l'arbre 
per tal d'aguantar-se.
El pit-roig: els tres dits cap avant i el dit cap arrere fan 
que puga caminar i saltar per terra.
El faisà: té les potes amb ungles fortes que li serveixen per 
arrapar  la  terra i  buscar  llavors,  fulles,  arrels...  El  dit 
elevat de darrere acabat amb punxa s'anomena esperó i 



l'utilitza per defensar-se.
El  xoriguer:  és  una au caçadora  amb ungles  esmolades 
(urpes) que li permeten subjectar les seues preses, matar-les 
i esgarrar-les.
La perdiu blanca: les plomes li cobreixen els dits i així 
pot desplaçar-se sense enfonsar-se a la neu.
L'estruç:  les  potes  llargues  i  potents  li  permeten  agafar 
velocitat i córrer fins a 65 km/h.
CONCLUSIÓ:  les  extremitats  postreres  de  les  aus  estan 
adaptades  als  seus  hàbits  i  necessitats  (desplaçament, 
subjecció, alimentació i cacera).

9) Fixa't en el becs de les aus. A què estan adaptats?

Tenen un bec (sense dents) de formes diverses adaptat a 
l’aliment que mengen.



10) Les aus són animals homeoterms o poiquiloterms?
Són  homeoterms perquè  sempre  tenen  la  mateixa 
temperatura, entre 38º i 45ºC. Tenir la pell coberta de 
plomes fa que el cos no perda calor.

11) Quins avantatges dóna a les aus el fet de mantenir la temperatura 
corporal constant (ser homeoterms)?
Les  aus  com els  mamífers  al  ser  homeoterms  poden 
realitzar més activitat.

12)  Quins  desavantatges  dóna  a  les  aus  el  fet  de  mantenir  la 
temperatura corporal constant (ser homeoterms)?
Les aus com els mamífers al ser homeoterms han de 
menjar molt per produir calor.

13) Amb quin òrgan respiren les aus?
Respiren pels pulmons.

14) Quantes cavitats té el cor de les aus? Escriu, a la il·lustració, el 
nom de les seues parts i indica el recorregut que realitza la sang.

El cor d'una au

El cor té 4 cavitats: 2 aurícules i 2 ventricles.



15)  Observa  la  il·lustració  que  explica  la  reproducció  de  les  aus. 
Contesta les preguntes següents.

 

a) Les aus realitzen la fecundació interna o externa?
La  fecundació  és  interna:  el  mascle  i  la  femella 
ajunten  les  cloaques,  i  el  mascle  introdueix  els 
espermatozoides a l’interior de la femella.

b)  Les aus són ovípares o vivípares?
Totes  les  aus  són  ovípares perquè  les  cries  es 
desenvolupen a l’interior de l’ou i naixen de l’ou.

c) Les aus tenen glàndules mamàries?
Les femelles no tenen glàndules mamàries (mamelles) 
perquè no produeixen llet per a les cries.



16) Classifica les aus segons indica la graella.

5.2- Principals tipus d’aus

El gall fer   
La grua

 
El pingüí

L'òliba

L'oroneta

El camallarga  El faisà
La cigonya

 
L'àguila

 
El pelicà  

La gavina

 El mussol



 
L'ànec La perdiu El cigne La merla

 
L'agró blau El cormorà  

L'agró roig

El xoriguer

La cadernera
El titot/gall dindi

El pardal/teuladí
La gallina

L'oca 
 

El bec d'alena

L'esparver

El pit-roig



Principal tipus d'aus

Gal·liformes El vol és pesant

El  bec  fort:  el  superior 
tapa l’inferior

El  polze  (esperó)  més 
amunt que els altres dits

El gall fer *gallo del 
bosque / La perdiu / La 
gallina

El titot o gall dindi

El faisà / El pollastre

El paó de cua llarga

Camallargues Les cames llargues

El bec llarg

Els  dits  dels  peus  sense 
membrana

La grua *grulla / La 
cigonya / L’agró roig 
*garza real / L’agró blan 
*garza / El camallarga 
*zancudo / El bec 
d'alena *avoceta común

Palmípedes Els  dits  dels  peus  amb 
una  membrana  per 
nadar

El pingüí / La gavina / 
El cigne / L’ànec / El 
pelicà / L’oca / El 
cormorà

Rapinyaires El  bec  fort  i  corbat 
(carnívores)

Els  dits  amb  urpes  per 
esgarrar la carn

Els ulls davant del cap

L’òliba*lechuza / 
L’àguila / El mussol / 
L’esparver*gavilán / El 
xoriguer*cernícalo

Ocells Són de grandària petita

3 dits cap avant i 1 cap 
enrere.  A  voltes,  els  4 
dits cap avant

L’oroneta / La merla / El 
pardal o teuladí / La 
cadernera / El pit-roig




