
El ximpanzé és un mamífer que pertany al 

grup dels simis, igual que els goril·les i els 

monos.  

Són uns els grans simis, és a dir, els primats 

més grans; i també dels més intel·ligents, molt 

relacionats amb l'ésser humà. 

És el nostre parent viu més proper, amb el 

que compartim el 98 per cent del nostre codi 

genètic. Són capaços de transmetre tota mena 

d'emocions a través de gestos i postures.  

 

Tot i que ximpanzés i humans estan estretament emparentats, els simis han patit 

molt a mans de les persones. Aquests grans simis es troben en perill d'extinció i 

continuen estant amenaçats per caçadors que trafiquen amb la carn i persones 

que destrueixen el seu hàbitat. 

 

El ximpanzé neix com els humans: primer 

el cap, després les espatlles i finalment 

els peus. Aquests animals donen a llum 

d’una manera que es pensava que era 

exclusiva dels humans. Les femelles 

poden parir en qualsevol època de l'any i 

normalment a un únic petit, que viu 

agafat als cabells de la mare. Més tard es 

penja de l'esquena fins que compleix els 

dos anys. Les femelles de 13 anys ja poden tenir petits i els mascles cap als 16. 

Normalment, tenen una cria cada cinc o sis anys.  

 

S'alimenten normalment de fruites i plantes, 

encara que també mengen mel, insectes 

(especialment tèrmits) i, de vegades, ous i carn, 

inclosa la carronya. La dieta és molt variada i 

inclou centenars d'aliments coneguts. Mengen 

amb les mans.  

 



Es netegen els uns als altres. 

Aquesta cura els hi serveix com a 

favor, per aconseguir menjar, aliar-

se els uns amb els altres, aparellar-

se, etc.  

 

Normalment caminen a quatre grapes, recolzant-se sobre els 

artells, però també són capaços d'aixecar-se i caminar en 

posició vertical, alçats. També es mouen saltant de branca en 

branca pels arbres, on obtenen la major part del seu aliment. 

En general, els ximpanzés dormen als arbres, en nius fets amb 

fulles.  

 

El pes del ximpanzé depèn del sexe. Els mascles pesen entre 40 i 70 

quilograms i les femelles de 30 a 50 quilograms. 

Els ximpanzés fan entre 1,20 i 1,70 metres quan estan drets.  

Viuen uns 45 anys però poden assolir els 60 anys. 

Poden córrer fins a 40 quilòmetres per hora. 

 

Els ximpanzés viuen en 

jungles, en boscos i a la 

sabana africana. Podem 

trobar al ximpanzé comú 

als països situats a la 

dreta del riu Congo, igual 

que els goril·les. De 

vegades, els seus 

territoris coincideixen. Els bonobos habiten la a la part esquerra del mateix riu. Els 

ximpanzés viuen en comunitats formades per diverses dotzenes d'individus. 

 


