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PROJECTE DE LA GIRAFA

QUÈ EN SABEM DE LA GIRAFA?

-No ataquen a les persones.
-Té el cos molt llarg i prim.
-Menjen acàssies.
-Té pèl i taques.
-Corre molt
-Els depredadors de la girafa són els lleons i el guepards.
-Cada girafa té les taques diferents.
-Són mamífers.
-Viuen a l’Àfrica.
-Són herbívors.

QUÈ EN VOLEM APRENDRE DE LA GIRAFA?

-Quina és la seva alimentació.
-Quina alçada i quin pes poden arribar a tenir.
-A quina velocitat poden córrer.
-Com es comporten socialment.
-Quantes espècies de girafa hi ha?
-Com es distribueixen.
-Quan dura l’embaràs i quantes cries poden tenir.
-Quants anys poden viure.



Projecte de LA GIRAFA. Medi Natural
CEIP Serra de Picamill – Curs 2007-08 

1-CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Hi  ha  diferents  espècies  de 
girafa. L’únic lloc on es troben 
girafes en estat salvatge és al 
continent  africà.  La  girafa  és 
un mamífer que pot arribar a 
fer 5 metres d’alçada i ara es 
l’animal  més  alt  del  món.  El 
seu coll és tan llarg per poder 
aconseguir les fulles més altes 
i  tendres  dels  arbres.  Les 
girafes poden pesar fins a 900 

quilos. 

Normalment  les  femelles  són  més  petites  i  més  baixes  que  els 
mascles.
Tenen un pelatge ben original, que els permet camuflar-se i passar 
desapercebudes: pot ser de color taronja, marró, beix i groc.

Poden correr entre 50 o 60 quilòmetres per hora. La girafa és un 
dels  mamífers  que  poden  arribar  a  viure  més  anys.  La  majoria 
d’elles poden arribar als 30 anys. 
Les potes del davant són més llargues que les del darrere. Les del 
darrere,  tot  i  ser  més curtes,  els  serveixen per  defensar-se dels 
atacs dels seus depredadors. 
El punt més alt del seu cos són les dues banyes 
que  tenen  a  sobre  del  cap.  Aquestes  estan 
recobertes de pèl. Les girafes caminen com els 
óssos o els camells, per fer una passa aixequen 
les dues potes de l’esquerra o de la dreta a la 
vegada. Aquesta manera de caminar es diu pas 
d’embladura. 
La girafa no té ullals ni incisives a la mandíbula 
superior. La llengua de les girafes és molt llarga 
ja que medeix 50 centímetres de llargada i  és 

molt  dura i  de color lila 
fosc  tirant  a  negre.  És 
molt  important  per  les 
girafes,  ja  que  arranquen  les  fulles  i  les 
punxes  de les  acàssies  sense fer-se  mal 
perquè tant  la  llengua com els  llavis  són 
insensibles.
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2-ALIMENTACIÓ

Són uns animals  herbívors,  això  significa  que únicament  menjen 
herba i vegetals. De tots els tipus de vegetal que poden menjar, si 
poden  triar,  prefereixen 
menjar acàssies. Durant 
tot  el  dia  gairebé  mai 
paren  de  menjar  i, 
d’aquesta  manera, 
menjen uns 65 quilos de 
vegetals  en  un  sol  dia. 
Com  altres  herbívors 
són remugants, és a dir, 
que  tenen  l’estòmac 
dividit  en  quatre  parts 
diferents.
Quan les girafes menjen 

herba tendra no necessiten 
tanta aigua i poden passar 
dies  sense  beure’n.  En 
canvi, si el menjar és sec, 
han  de  recórrer  grans 
distàncies per anar a beure 
als  abeuradors.  És  quan 
van a beure que les girafes 
estan més desemparades i 
poden  ser  atacades  pels 
depredadors.
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3-LA REPRODUCCIÓ

L’embaràs de les girafes dura entre 14 
i  15 mesos. Les girafes quan néixen 
medeixen aproximadament 1 metre 80 
cm. En el moment de néixer la girafa 
dóna a llum dreta.  Quan neix la cria 
trenca el sac embrionari. 
La girafa protegeix molt a la seva cria 
per  assegurar-ne  la  seva 
supervivència  fins  que  és  prou  gran 
com per  poder-se  defensar  ella  sola 
dels deprededors. 
Després  del  part  la  girafa  llepa  a  la 
cria per activar la circulació i netejar-la 
de  les  restes  de  la  placenta. 
Normalment néixen amb les potes del 
davant  primer.  Els  parts  solen  ser 
durant el matí i a la tarda ja caminen i 

poden començar a córrer. 

Al cap d’unes hores d’haver nascut ja 
poden  caminar  i  al  tercer  dia  les 
banyes se li  posen dretes.  Durant  el 
primer mes cada setmana creix 20 cm 
d’alçada. La cria comença a mamar al 
cap d’una hora i mama fins els 8 o 9 
mesos. Serà a partir del setè dia que 
començarà  a  menjar  fulles.  També 
durant  aquests  primers  set  dies,  els 
sons  que  produeix  són  com  una 
cabreta,  però  després  ja  aprendrà  el 
llenguatge dels adults.

Quan la cria serà més gran i tindrà 14 o 16 mesos deixerà la mare 
per viure sola. 
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4-HÀBITAT DE LA GIRAFA

Les  girafes  habitaven  originalment  a  les 
sabanes  de  les  regions  meridionals  i  centrals 
d'Àfrica, incloent la zona sahariana encara que 
la vida humana a anat fen recular els terrenys 
de la girafa.

El  paisatge  de  les  sabanes  on  habiten  les 
girafes està dominat per plantes herbàcies i, de 
tant en tant, hi trobem alguns arbres i arbusts.

Les  sabanes  on  viuen  les  girafes  tenen  només  dues  estacions 
durant l'any: estació seca i la estació humida. Durant l'estació seca 
la pluviometria és molt baixa o inexistent i durant l'estació humida la 
pluja  és  suficient  perquè  la  vegetació  pugui  créixer.  Algunes 
sabanes s'inunden durant algunes èpoques de l'any.

Les temperatures a la sabana solen ser força altes sense variacions 
importants al llarg de l'any. Les variacions són més entre el dia i la 
nit, amb nits fredes. 

És habitual que al final de l'estació seca hi hagi incendis, la majoria, 
provocats  perquè  les  cendres  que  quedaran  sobre  el  terreny 
adobaran  juntament  amb la  pluja  les  noves  herbes  que  sortiran 
durant l'època de les pluges.
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