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Penya-segats urbans

El falciot passa la major
part de la seva vida a l’aire:
menja, dorm i copula
volant, i només s’atura
quan fa el niu. En un any
pot recórrer més de
200.000 km, incloent els
viatges d’anada i tornada
a Sud-àfrica, on hiverna.
Té ales molt llargues i
potes molt curtes. Per això
no pot enlairar-se des de
terra i ha de criar en
penya-segats, des d’on es
llança al buit. També cria
en forats dels edificis.

El falciot
té ales en
forma de falç

Els humans som diürns i a la nit tenim
una visió força reduïda. Els primers
homínids tenien la mateixa limitació,
per tant eren especialment vulnerables
als predadors nocturns. Els nens que
tenien por de la foscor es mantenien a
prop del foc o de la cova i conservaven
la vida. En canvi, els nens valents
s’allunyaven i podien ser víctimes de
les feres. La por de la foscor va afavorir
la supervivència.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què a molts
nens els fa por

la foscor?
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As its name suggests the rock pigeon lives within rock walls. It is
typically gray with two black bands on its wings, but there are
often other colors due to crosslinking with feral domestic

pigeons. It has adapted very successfully to urban environments
where it takes benefits from the lack of predators, the available
food and the existence of walls where it can shelter and nest.

● as its name suggests: tal com el seu nom indica ● rock pigeon: colom roquer
● crosslinking: entrecreuament ● feral: asilvestrats ● takes benefits: s’aprofita
● lack of: falta de ● shelter: refugiar-se ● nest: niarVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: El Toni té por de fer el ridícul si diu que no sap anar en bicicleta, però...

● I’ve never
ridden: mai he

muntat
● be brave: sigues

valent

VOCABULARY

GINA, 4 ANYS




