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AMBUNAALTRAMIRADA
PERE RENOM

REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

BANYES PER LLIGAR
Every year, the spectacular antlers of a buck fall off and grow
back in. As the buck gets older, the size of the antlers and
number of points increases. In late summer, when the mating

season arrives, the bucks show off their antlers to their rivals.
They confront each other in battles, which can be bloody. The
prize for the winner is a group of up to 20 female deer.

Un cérvol d’uns
set centímetres

EL LECTOR MÉS CURIÓS

COM ES FAN
CUCS A L’INTESTÍ
D’ANIMALS
I PERSONES?

L’escanyapolls és l’escarabat més gran d’Europa.
Els mascles tenen unes
mandíbules molt grosses,
similars a les banyes del
cérvol, i les fan servir per
al mateix: lluiten entre
ells per aconseguir les
femelles. Els humans de
diferents cultures també
han considerat les banyes
com un símbol de la força
masculina, fixeu-vos, si
no, en els barrets dels
cabdills indis.

Els cucs no es fan sols a l’intestí, sinó que
els seus ous diminuts entren al nostre cos
a través de la boca. A l’intestí eclosionen i
es converteixen en adults. S’aparellen i les
femelles s’adhereixen a la mucosa, on s’alimenten de matèria fecal, mentre van
fabricant milers d’ous. Al cap d’uns dos
mesos surten per l’anus, dipositen els ous i
moren. Aleshores és quan sol picar el cul. Si
ens rasquem i no ens rentem bé les mans
abans de menjar el cicle torna a començar.
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VOCABULARY

● antlers: banyes ● buck: cérvol mascle ● fall off: cauen ● grow back in: tornen a créixer
● increases: augmenta ● mating season: època d’aparellament ● bloody: sagnants

Trobaràs les aventures del Siniamon a http://blogspersonals.ara.cat/siniamon/

L’Arthur té pressa per sortir d’allà, però l’Anaïs vol deixar el Dr. Blur fora de combat... i l’Arthur... ai, l’Arthur!

VOCABULARY
● disrupt:
desbaratar
● drying: assequi
● knots: nusos
● On the way:
pel camí

Envia la teva pregunta a:

arakids@ara.cat

