
 

Estudi de  la zebra 
 

Nom de l’equip d’exploradors: Granullarius2 

Escola i localitat: Escola Granullarius de Granollers 

Continent, país, zona geogràfica on 
es troba investigant l’equip 
d’exploradors: 

Continent Africa 
País Tanzània i Kenya 
Las sabanes 

Nom de l’animal que s’investiga: La zebra 

 

MAPA DE LOCALITZACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM ÉS? 
Mamífer originari d'Àfrica molt conegut pel seu pelatge ratllat característic. 
És més petit que el seu parent el cavall i molt 
semblant en aspecte i hàbits l'ase salvatge. 
Té una franja de pèls erectes al llarg del coll, 
unes orelles grans i una cua acabada en un 
floc de pèls foscos. El dibuix de ratlles 
fosques sobre fons més o menys clar del 
pelatge constitueix un camuflatge perfecte 
en el seu hàbitat natural.  
 

COM ES REPRODUEIX? 
Com en la majoria d'espècies animals, les femelles arriben a la maduresa 
sexual abans que els mascles, i les egües poden tenir el seu primer poltre a 
l'edat de tres anys. Els mascles no poden criar fins que tenen cinc o sis 
anys. Les egües poden donar a llum un poltre cada dotze mesos, que és el 
temps que dura la gestació. Cuiden de les cries durant un màxim d'un any. 
Com els cavalls, les zebres són capaces de posar-se dempeus, caminar i 
mamar poc després de néixer. En néixer, un poltre de zebra és marró i 
blanc en lloc de negre i blanc. Gairebé sempre neix un únic poltre, però de 
vegades extremament rares poden néixer bessons 
 
 

QUÈ MENJA? 
Les zebres són mamífers 
exclusivament herbívors 
que mengen sobretot al 
matí i a la tarda, reposant 
al migdia. Són animals 
principalment de pastura 
que s'alimenten d'herba 
tosca, fulles i brots. També 
mengen escorça i 
branquillons. El seu aparell 
digestiu ben adaptat els 

permet subsistir amb una dieta de qualitat nutritiva més baixa que la que 
necessiten altres herbívors, però també és menys eficient, cosa que obliga 
les zebres a passar-se més de la meitat del temps menjant.  
 

 
 
 
 
 



ON VIU? 
Viuen a les sabanes de Africà. 
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Material elaborat per a “El món animal” segons la participació al projecte 
col·laboratiu “Voltem pel món”  
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