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Amb quatre ulls

La papallona mussol viu a
les selves tropicals
americanes. Té un parell
de grans ocels a les ales,
similars als ulls d’un
mussol, amb els quals
dissuadeix els predadors.
Els grans ulls són una bona
amenaça en la natura
perquè molts predadors
localitzen les preses amb
la vista. I els fotògrafs ho
saben molt bé: no hi ha res
que espanti més la fauna
que l’objectiu d’una
càmera, negre i rodó com
un enorme ull.

La papallona
mussol té dos
grans ocels

L’instint bàsic de qualsevol animal és la
supervivència. Als humans, aquest
instint ens fa ser egoistes i cobdiciosos,
és a dir, ansiosos per acumular
riqueses, menjar, roba o joguines en
detriment dels altres. Acumular
augmenta la probabilitat de
supervivència en períodes
desfavorables. L’educació recondueix
aquest instint i ens ensenya a
compartir. Compartint hem abandonat
les cavernes i hem trepitjat la Lluna.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què sempre
volem el que tenen

els altres?
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The Four-eyed Butterflyfish is found in the western Atlantic from
the USA to Venezuela. It lives in shallow coastal waters, where it
feeds on a variety of invertebrates such as corals, worms or

gorgonians. It has a large dark spot with a white ring around it on
each side of its body near its tail. This makes it look as though it has
two extra eyes allowing it to confuse and escape its predators

● four-eyed butterflyfish: peix papallona de quatre ulls ● shallow coastal waters: aigües
costaneres de poca fondària ● it feeds: s’alimenta ● gorgonians: gorgònies ● spot: taca
● ring: anella ● each side: cada costat ● as though: com si ● allowing it: que li permet
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AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Sembla que no serà tan fàcil trobar la colònia de foques monjo...

● dark: fosc
● cove: cala

● my word: mare meva
● path: camí
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