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 1. Com són?

� Els gossets de les praderes són animals emparentats amb els esquirols de
terra. Aquells que els han tingut com a mascotes afirmen que són uns animals
molt afectuosos.

• Per què són petits?
Perquè són de la família dels esquirols i parents de les marmotes.

• De quins colors poden ser?
De color marró daurat fins a marró vermellós, amb el ventre blanquinós.

• Quin so fan?
Fan lladrucs, per això se’ls anomena gossets, fins i tot poden fer diferents
sons, segons el que veuen fan un soroll diferent.



2. On viuen

Són originaris d’Amèrica del Nord i actualment viuen als
Estats Units, Canadà i Mèxic. Actualment també es poden
trobar en diferents zoos de tot el món. També es poden
domesticar i convertir-se en mascotes. A Alemanya cada
vegada són més apreciats com a animals de companyia.



3. Alimentació

� Què mengen?

El gossets de la pradera que estan en llibertat mengen
l’herba dels prats, llavors, fulles, brots i rels i, a l’estiu,
complementen  el seu menjar amb petits insectes com
les aranyes. Els que són mascotes, mengen fenc i herba
fresca. De tant en tant, pastanagues, enciam, julivert,
brots de soia, meló, plàtan i raïms sense pinyols.  No
poden menjar alfals, poma, blat de moro, cereals, pa de
blat, fruites tropicals, pinso per a hàmster ni pinso de
conills.

� Són carnívors?

No són carnívors, són omnívors, que vol dir que poden
menjar vegetals i animals.

        



4. Reproducció i família

� Com neixen?
Són mamífers i neixen de la panxa de la mare.

� Com es reprodueixen?
Les femelles poden quedar embarassades en l’època de zel
que va de gener a març.

� Quants fills poden tenir a cada part?
Poden tenir de 3 a 7 cries.

� Quina  és la seva família?
Les famílies solen ser d’un mascle, de 2 a 4 femelles i les
cries.



5. Els seus costums

� Com és la seva vida?

Com que els gossets de la pradera són animals molt sociables
viuen en  grans colònies de milions d’animals. Aquestes
colònies es divideixen  en moltes petites famílies.

A les famílies n’hi ha un que mana que és el més fort. Es
barallen i qui guanya és el cap. Un cop ho han decidit viuen en
harmonia.

         

Tenen una bona relació amb els veïns, fins i tot és donen
“petons” que són unes petites mossegadetes.

           



� Són agressius?
Són agressius quan es defensen, però no ataquen.

� Són nocturns?
Són diürns.

� Un del grup sempre vigila?
Quant un gosset de la pradera olora el perill  comença a fer el
seu so en forma de lladruc i tots els altres gossets se’n van al
seu cau per protegir-se.

          



6. Quants anys poden viure?
� Poden viure 4 a 7anys.



7. Construcció dels habitatges i camins

� Totes les famílies de gossets de la pradera tenen la
seva pròpia casa. Com a mínim té dues entrades per
a que circuli l’aire. També tenen diferents llocs com
habitació de bany, dormitori, sistema de túnels,
habitació de seguretat, llocs de vigilància, forats de
sortida i llocs per tenir cura dels petits.



8. Té enemics?

Els enemics dels gossets de la pradera són: la
serp de cascavell, la fura de peus negres, el
teixó americà, les guineus, l’òliba de terra i de
la pradera, el coiot, així com diferents aus de
rapinya. Aquests animals tenen el gosset de la
pradera com a plat de menja diari.



9. D’on ve el  seu nom:

El nom comú de gossets de les praderes  li
van donar els colons que veien en els grans
prats de l’est dels Estats Units túnels molt
llargs i complicats, construïts per aquests
animals que feien un so semblant els
lladrucs d’un gos.
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