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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?
Les femelles tenen glàndules mamàries (mamelles) que 
produeixen llet per a les cries.

2) Els animals mamífers són animals vertebrats o invertebrats?
Són animals vertebrats perquè tenen esquelet intern.

3) Quantes extremitats tenen els mamífers?
Tenen  4  extremitats (2  potes  davanteres  i  2  potes 
postreres); excepte els mamífers marins.

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

Estan adaptades a la  marxa/locomoció (com per exemple les 
potes d'un cavall),  a l'excavació (com les potes d'un talp),  a 
l'aprensió d'objectes (com les mans de  ximpanzé), al vol (com 
les  ales  d'una ratapinyada),  o  a  la  natació (com les  aletes 
d'una balena o d'una foca).



5) Tots els mamífers presenten cua?
No. Pot faltar (com en el ximpanzé) o pot formar una 
aleta (com en les balenes).

6) Per a què serveix la cua?
Actua com un timó per mantenir o canviar la direcció 
en les curses ràpides.
En algunes espècies com les mones aranya és prènsil i 
serveix per agafar-se a les branques.

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

Mamífer (foca)
Peix (tauró)

La cua (o  aleta caudal)  d'un mamífer  marí està en 
posició  horitzontal  i  la  mouen  amunt  i  avall  per 
poder nadar.
La  cua  (o  aleta  caudal)  d'un  peix  està  en  posició 
vertical i la mouen cap als costats per poder nadar.

8) Què tenen els mamífers damunt de la pell? Per a què els serveix?
Tenen el cos cobert de pèl per protegir-se del fred i de 
la calor.

9) Amb quin òrgan respiren els mamífers?
Respiren pels pulmons.



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

Els mamífers tenen diferents tipus de dents segons la seua alimentació:
Els  carnívors:  incisives (per  tallar),  ullals/canins (  per 
esquinçar/esgarrar) i molars (per triturar).
Els herbívors: només incisives i molars.



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

1. Carnívor - eriçó 2. Carnívor – lleó 3. Herbívor - cavall 4. Herbívor – conill
5. Herbívor - orangutan 6. Carnívor – gos 7. Herbívor – porc senglar
8. Herbívor - cèrvol 9. Herbívor - ratolí

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


12) Els mamífers relalitzen la fecundació interna o externa?
La fecundació és interna perquè el mascle i la femella 
copulen.  És  a  dir,  el  mascle  introdueix  els 
espermatozoides a l’interior de la femella.

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

Animal ovípar Animal vivípar

La majoria són vivípars perquè els embrions o fetus es 
desenvolupen totalment a l’úter de la mare on aquesta 
té  la  placenta  per  alimentar-los,  i  naixen  per  la 
vagina.
En el cas dels marsupials, com el cangur, els embrions 
o fetus comencen a desenvolupar-se a l'úter de la mare 
però  com  aquesta  no  té  placenta  acaben 
desenvolupant-se  totalment  a  la  bossa  marsupial  on 
poden alimentar-se mamant.
En  el  cas  dels  monotremes,  com  l'ornitorinc,  són 
vivípars.  Les femelles ponen ous,  els  incuben durant 
un temps  i  quan les  cries  ixen de  l'ou sa  mare les 
alleta.



14) Els mamífers són homeoterms o poiquiloterms?
Són  homeoterms perquè  sempre  tenen  la  mateixa 
temperatura, entre 32º i 39ºC.
Els monotremes (l'ornitorinc) mantenen la temperatura 
al voltant de 32ºC, els marsupials (el cangur) sobre els 
35ºC i els placentaris amb uns 36ºC.
Els animals homeoterms aconsegueixen mantindre la 
temperatura constant del seu cos amb l'energia que els 
dóna l'aliment.

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

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



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
Mono
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Marsupials
Placentaris
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Les femelles no 
tenen placenta a 
l’úter. Per tant, 

pareixen 
l’embrió abans 

d’hora i les cries 
acaben 

desenvolupant-
se al marsupi

Les femelles tenen placenta a l’úter. Per tant, l’embrió es desenvolupa 
completament a dins de l’úter. La cria naix totalment formada.
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El cangur
El coala

Carnívors
El tigre
El guepard
El linx
La hiena
La geneta
L’ós
La mostela 
*comadreja

Herbívors
El cavall
El rinoceront
L’hipopòtam
El conill
El cérvol
La girafa
L’antílop
El bou

Cetacis
La 
balena
El 
rorqual
L’orca
El 
catxalot
El dofí

Primats
L’home
El 
ximpanzé
La mona
El caputxí
El lèmur
El goril·la
L'orangutan

Rosegadors
L’esquirol
La 
marmota
El ratolí
La rata
El castor

Insectívors
La 
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L’eriçó
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