
  

EL TIGRE BLANC



  

LA COLORACIÓ DEL TIGRE BLANC

● Els tigres blancs són uns exemplars de tigre 
amb una condició genètica que quasi elimina el 
pigment de la seva coloració normalment 
ataronjada, encara que les ratlles negres no es 
veuen afectades(no canvien de color) 



  

CARACTERÍSTIQUES

● Nas rosat

● Ulls blaus gel o marrons

● Pell de color blanca amb ratlles negres,grises,o 
cafè clar

● Són digitígrads

● S'aparellen pujant un sobre l'altre

● Un tigre blanc pot tenir fills amb un de normal



  

DESCRIPCIÓ FISICA

● Longitud (cap i tronc): 2,28-2,95m

● Longitud de la cua: 75-91cm

● Pes: màxim 292kg

● Fills:1-6 nadons aproximadament



  

BONS NEDADORS

● Els tigres blancs són molt bons nedadors.



  

Vida 

● Viuen aproximadament entre 20 i 25 anys. 
Es tracta d'un animal en perill d'extinció per 
el tràfic que s'ha fet amb la seva pell. 
Actualment queden uns 7200 tigres blancs 
en tot el món, dels quals 800 viuen en 
captiveri i la resta viuen lliures. 



  

HÀBITAT

● El seu hàbitat s 'estén per Àsia fins a Java,i 
alguns fins a Sibèria. També se n'han 
trobat aprop de l'Índia.



  

ALIMENTACIÓ

● L'alimentació de tigre blanc consisteix en 
menjar mamífers grans com, cérvols,porcs 
senglars,vaques,etc...

● En temps d'escassedat menja tots els 
animals que troba com, sargantanes, 
gripaus,insectes,fins i tot micos, elefants 
petits i algunes serps.

● Se l'ha vist menjant aus  “ocells”, peixos, 
altres felins, canins,i fins i tot ossos.
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