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El dring dels cascavells

La tradició estableix que els
rapinyaires de falconeria
portin dos cascavells: prima
i bordó, és a dir, una nota
aguda i una altra de greu,
perquè el contrast sigui ben
audible i permeti al
propietari localitzar l’ocell
quan l’ha perdut de vista. El
cascavell del gat fa la
mateixa funció. Però,
utilitats a banda, els
humans mostrem una
curiosa fascinació pels
cascavells des de petits. Qui
no ha jugat amb sonalls?

Els cascavells
ajuden a localitzar

A la base de la piràmide alimentària hi ha
els vegetals, al damunt hi ha els animals
herbívors, seguits dels depredadors i els
superdepredadors, com el tigre. A
mesura que pugem en aquesta piràmide
hi ha menys animals i viuen en territoris
cada vegada més grans. A la natura no hi
ha supersuperdepredadors que
s’alimentin de tigres perquè haurien de
viure en territoris immensos i no tindrien
prou energia per recorre’ls.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què no hi ha
cap animal que

es mengi els tigres?

FEDERACIÓ CATALANA DELS TRES TOMBS

GETTY

The sleigh bells that are traditionally worn by pull horses are
not only for decoration. In fact, they let the driver know that all
the horses are moving at the same time and help easily locate

which animal is not keeping up with the others, for example if it
has lost shoe. The constant jingle also blocks out other sounds
and prevents the horses from getting distracted or frightened.

● sleigh bells: cascavells ● pull horses: cavalls de tir ● is not keeping up: no segueix el ritme
● shoe: ferradura ● jingle: dring ● prevents: evitaVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: L’equip que sortirà d’expedició ja està a punt, amb queviures inclosos!

● Is off sick: està
de baixa per malaltia

● Supplies:
provisions

VOCABULARY

NÚRIA MONTSANT, 12 ANYS




