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Selecció capriciosa

Als segles XVI-XVII els
canaris es van començar a
criar en captivitat. Quan
apareixia una mutació, els
criadors aprofitaven l’ocasió
per seleccionar-la. De mica
en mica es van aconseguir
una multitud de races
domèstiques capaces de
cantar espectacularment,
d’exhibir centenars de colors
i d’adoptar formes tan
extravagants com el
giraldillo sevillano. Allò que
la natura hauria eliminat,
l’home capriciosament ho
ha seleccionat.

Els canaris
domèstics
s’assemblen poc
als silvestres

Les sargantanes, els dragons i altres
rèptils tenen la capacitat de deixar
anar voluntàriament la cua quan se
senten atrapats. Una vegada
alliberada, la cua es mou sola durant
una estona per atreure l’atenció del
predador i permetre que el rèptil pugui
fugir. En uns mesos la cua es torna a
regenerar i, tot que té menys mobilitat
i és més llisa que la cua original, el rèptil
continua viu i bellugant la cua.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què la cua
d’alguns rèptils es

continua movent un
cop tallada?

ROQUENUBLOGC

GUILLEM PASCUAL

The canary is a small bird native to the Canary Islands, the
Azores and Madeira. It’s a greyish or brownish colour on top
but its face and underside are a greenish-yellow colour. Its

song is rather simple and resembles that of the goldfinch. Its
diet consists of seeds found on the ground or among low
vegetation. Canaries usually move and breed in flocks.

● canary: canari ● greyish: grisenc ● brownish: marronós ● greenish-yellow: groc verdós
● goldfinch: cadernera ● flocks: estolsVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: El capità vol fer un regal a l’Anaïs, però de vegades les coses no surten com un vol!

● Saving it:
els guardava

● Ask her out: la
convidaré a sortir

VOCABULARY

‘TECNOGOOGLES’ DE L’ESCOLA SERRALAVELLA
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