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Alexia Romatif
escobreix els animals del bosc, les seues
particularitats i els seus costums, a través
de belles fotografies i de fitxes amb textos curts
i divertits.

animals

El mussol
E

l mussol és carnívor: s’alimenta de ratolins, d’ocells, d’insectes i de serps.
La femella d’aquesta rapinyadora nocturna és més fosca i més gran que
el mascle. Pon de 4 a 6 ous que després covarà al llarg d’un mes. El pare i la
mare protegeixen junts el niu, volen en cercle al seu voltant fent soroll amb
el bec per impressionar els enemics. També poden llançar-se contra ells des
de l’altura. El mussol és molt intel·ligent: fins i tot pot fingir que està ferit
per fer-se perseguir així pel predador i allunyar-lo del niu.
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ORELLES?
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Les protuberàncies que té al cap no són les orelles, sinó uns
plomalls. Les orelles del mussol són dos simples orificis que
té als costats del cap, amagats pel plomatge. Els ornitòlegs
pensen que els plomalls li serveixen per a expressar el seu
humor: quan els té de punta, és perquè està excitat o en
actitud amenaçadora.

L’esquirol
A

quest xicotet mamífer està fet per a desplaçar-se per les branques: el
seu cos és molt flexible i en les potes posseeixen uns dits llargs que li
permeten agarrar-se molt bé. En el seu arbre, l’esquirol busca una forca
sòlida i, després, es fa un niu amb trossos de les branques més pròximes.
Per acabar, l’ompli d’herba, de fulles i de pèls. L’esquirol construeix diversos
nius i els manté en condicions tot l’any; així no es quedarà sense refugi si
una tempesta o un predador destrossen el seu habitatge principal. El niu
li serveix per a dormir i per a cuidar les cries, però també per a guardar els
aliments.

NYAM!

L’esquirol no
és gens
delicat: s’alim
enta de
grans, avella
nes, bellotes
o
pinyes, de fr
uita seca i de
bolets. Li agra
den també
els brots ten
dres i les
castanyes.

HO SABIES?

0g
pesa al voltant de 25
Un exemplar adult
i 28 cm. L’espessa
i el seu cos fa entre 20
e
mateixa longitud qu
cua, que té quasi la
anta i de contrapés.
el cos, li serveix de m
l canvia de color
El pelatge de l’esquiro
is a
de l’any: passa del gr
segons les estacions
estiu.
l’hivern al rogenc a l’

ESTIMAT AVET...
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Els esquirols viuen als boscos. Les coníferes (avets, pins,
cedres...) són els seus habitatges preferits: les branques
ben rectes li permeten circular fàcilment i a tota
velocitat!

