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Leopardo
O leopardo é um felino da áfrica e da ásia. Ele é
conhecido por seu pelo cheio de pintas. Em alguns
lugares, os leopardos são chamados de onças ou
de panteras; porém a onça encontrada no brasil é
outro animal (panthera onca). O nome científico do
leopardo é panthera pardus.
Um leopardo de tamanho médio pesa entre 50 e
90 quilos. Ele tem cerca de 2 metros de
comprimento, sem contar a cauda. Alguns
leopardos chegam a ser muito maiores do que
isso.
A maioria dos leopardos têm pelo amarelo nas costas e branco na barriga. O
corpo é coberto por manchas escuras. O tamanho e o espaço entre as manchas
variam entre os diferentes tipos de leopardo. O leopardo chamado de pantera
negra tem um pelo negro em que as manchas quase não aparecem.
Os leopardos vivem em diversos habitats. Eles podem ser encontrados em
florestas, desertos, campos, montanhas e lugares rochosos. Eles são hábeis
escaladores e ótimos nadadores.
Os leopardos vivem sozinhos. Eles se reúnem apenas para procriar. A fêmea dá
à luz de dois a quatro bebês. Os filhotes passam a viver sozinhos quando têm
cerca de dois anos de idade.
Os leopardos são predadores ferozes e normalmente caçam à noite. Suas
presas incluem antílopes, veados, cachorros e babuínos. Eles também comem
gado e podem atacar o ser humano. Às vezes o leopardo arrasta sua presa para
o alto de uma árvore para que outros animais não a pegue.
Em alguns lugares, os leopardos estão ameaçados de extinção. As pessoas os
caçam por esporte e por causa de seu pelo. Além disso, algumas terras em que
os leopardos viviam antigamente foram ocupadas por pessoas.
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Girafa
A girafa, que é o animal mais alto que existe
atualmente, é um mamífero. Ela chega a medir 5,5
metros de altura ou mais. Vive nas savanas da áfrica
oriental e seu nome científico é giraffa
camelopardalis.
A girafa tem corpo curto, mas pernas e pescoço bem
compridos. A pelagem marrom-clara tem manchas
marrom-avermelhadas. Muitas girafas têm dois pequenos chifres entre as
orelhas.
A girafa tem narinas grandes e o olfato aguçado. S
 ua língua pode chegar a 45
centímetros de comprimento.
A girafa come plantas e consegue alcançar folhas que estão no alto das árvores,
mas não come grama. Seu pescoço rígido torna muito difícil pegar o solo. Para
beber água, ela precisa afastar bem as pernas a fim de conseguir se abaixar.
[...]
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Rinoceronte
O rinoceronte é um animal de grande porte que
tem pele grossa, cascos e chifre. Há cinco
espécies desses mamíferos. A caça ilegal levou a
maioria delas ao risco de extinção.
[ …]
Em geral, os rinocerontes vivem sós. Eles
costumam habitar em campos, áreas com
pequenos arbustos e pântanos. O
rinoceronte-de-sumatra prefere a floresta. Esses
grandes animais se locomovem rapidamente,
mesmo por entre arbustos densos. [...]
A pele do rinoceronte é grossa, de cor marrom ou
acinzentada. O rinoceronte-branco é de um cinza mais claro que os outros.

os únicos pelos que esses animais possuem ficam na ponta da cauda e nas
orelhas. Eles não enxergam bem, mas têm boa audição e bom olfato.
Rinocerontes são herbívoros, que alimentam-se de capim, bambu e brotos.
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