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Compartir l’herba

Als prats pirinencs les
vaques i els cavalls
pasturen a principis de
temporada, ja que trien
poc l’herba. Després
pasturen les ovelles, que
són més exigents i que, a
més, tallen l’herba més
curta. Amb segles de
ramaderia s’han obtingut
prats amb herbes molt
resistents a ser segades i
trepitjades, ideals per als
camps de futbol. Herbívors
salvatges, herbívors
domèstics i esportistes
comparteixen l’herba.

Els ramats
domèstics
pasturen per torns

A partir dels fòssils sabem que els
primers vertebrats terrestres tenien 6,
7 i fins a 8 dits a cada mà. Més tard van
aparèixer vertebrats amb 5 dits, que
van evolucionar en els rèptils, les aus i
els mamífers actuals. Si haguessin
sobreviscut aquells primers vertebrats
avui tocaríem millor el piano,
escriuríem més de pressa a màquina i
comptaríem fins a 12, 14 o 16 jugant a
fet i amagar.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què tenim
cinc dits?

ROBERT HARDHOLT

GETTY

The African savanna are vast grasslands scattered with shrubs
and acacias, where all kinds of herbivores graze. There are
zebras, wildebeests, gazelles, rhinos, elephants and giraffes and

each of them feed on specific types of grass, leaves, twigs and
bark. They use different plant resources, so they do not compete
for food and instead collaborate to locate predators such as lions.

● savanna: sabana ● grassland: extensions d’herba ● shrubs: arbustos ● graze: pasturen
● wildbeests: nyus ● twigs: branquetes ● bark: escorcesVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: La Laura pateix però tot són bones notícies!

● Monk seal:
foca monjo

● It coudn’t be:
no podia ser
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