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6.- ELS MAMÍFERS (quadern 1)

6.1 – Característiques dels mamífers

6.2 - Principals tipus de mamífers
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6.- ELS MAMÍFERS

Exemples de mamífers

 
L'ornitorinc  

El cangur

 
El tigre  

La balena

El ratoí
 

El ximpanzé
 

L'eriçó
 

La ratapiyada

6.1 – Característiques dels mamífers

 



1) Quina característica única tenen les femelles dels mamífers?

2) Els animals mamífers són animals vertebrats o invertebrats?

3) Quantes extremitats tenen els mamífers?

4)  Fixa't  en  les  extremitats  dels  mamífers  següents.  A  què  estan 
adaptades?

 
El cavall

El talp
El ximpanzé

La ratapinyada La balena

 
La foca



5) Tots els mamífers presenten cua?

6) Per a què serveix la cua?

7) Quina diferència hi ha en la cua d'un mamífer marí i la d'un peix?

Mamífer (foca)
Peix (tauró)

8) Què tenen els mamífers damunt de la pell? Per a què els serveix?

9) Amb quin òrgan respiren els mamífers?



10)  Compara  les  dents  d'un  mamífer  carnívor  i  la  d'un  herbívor. 
Quina és la causa de la diferència?

Dentadura de mamífer carnívor

Dentadura de mamífer herbívor



11)  Observa  detingudament  cadascun  d'aquests  cranis.  Després 
apunta al seu costat quin tipus d'alimentació correspon a cadascun 
d'ells  i,  finalment,  intenta  relacionar-lo  amb  l'animal  al  qual 
correspon entre el següent llistat: lleó, orangutan, cavall, conill, ratolí, 
eriçó, gos, porc senglar i cèrvol.
http://eduwikilab.wikispaces.com/Carn%C3%ADvor+o+Herb%C3%ADvor%3F

http://eduwikilab.wikispaces.com/Carn%C3%ADvor+o+Herb%C3%ADvor%3F


12) Els mamífers relalitzen la fecundació interna o externa?

13) Els mamífers són ovípars o vivípars? Hi ha alguna excepció?

Animal ovípar Animal vivípar



14) Els mamífers són homeoterms o poiquiloterms?

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

El cor d'un mamífer



6.2 - Principals tipus de mamífers

16) Classifica  els  animals  mamífers  següents  en  monotremes, 
marsupials o placentaris. I aquest darrers segons indica la graella.

 
L'ornitorinc

 
El cangur

 
El tigre

El cavall

 
La balena

 
L'home

L'esquirol La musaranya

 
La ratapinyada El dofí

El rinoceront

La geneta

El goril·la

El linx
 

El ximpanzé
 

El conill



El catxalot

L'hipopòtam La mostela
L'orca

El guepard La marmota
L'antílop El rorqual

 
L'eriçó

 
El cérvol L'equidna

 
La rata

El ratolí
L'ós El bou La mona

El caputxí El coala
La hiena

El talp

El castor La girafa El lèmur

L'orangutan



Principals tipus de mamífers
Monot
remes

Marsupials
Placentaris

Carnívors Herbívors Cetacis Primats Rosegadors Insectívors Quiròpter
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