EL RIPOLL DE LA MÀ DELS OCELLS
Treball posterior a l’aula

El BOSC on s’amaga el gaig
Després de la sortida al riu Ripoll ja coneixes millor els hàbitats que hi ha a
la ciutat de Sabadell. Pel que sembla l’hàbitat que més et va agradar va ser
el bosc on viu el gaig. Ara et proposem que aprenguis una mica més d’aquest
magnífic animal i del seu hàbitat i així també puguis ajudar a protegir-lo.

Recordes els habitants i els problemes del bosc?
· Per començar, cal que recordis algunes de les coses que vam parlar a
la sortida. Per fer-ho, busca en els mots encreuats les següents
paraules: alzina/esquirol/foc/picot/residus/senglar

Un cop trobades les paraules, col·loca-les en el text següent:
Els arbres més típics del bosc mediterrani són el pi i l’ __________. Alguns
dels mamífers més comuns del bosc són el __________ i l’___________.
A part del gaig, hi ha altres ocells que fan el niu al bosc, com per exemple el
_________ verd. Si volem protegir el bosc, és molt important que el
respectem, i per tant, que no hi fem ________, i no hi tirem
____________.

Aprèn a reconèixer el gaig
Segur que ara, després de la sortida, ja saps reconèixer el gaig, però,
en recordes tots els colors? A continuació tens un dibuix del gaig sense
colors i una descripció de l’ocell en anglès. Llegeix atentament la
descripció del gaig, que en anglès es diu “jay”, i pinta la imatge amb els
colors indicats.

The jay is a colorful bird. Its face is white with a black stripe. It has a long
black beak. Its eyes are black with a blue eye-ring. In general, its wings are
black, but it has some white feathers and its back has blue and black strips.
The rest of the body is light brown except for the tail, which is black, and
the bottom part of the belly, which is white.

Com s’ho fa el gaig per menjar?
El gaig és un animal omnívor, és a dir, menja una gran varietat d’aliments
diferents: fruites, llavors, insectes, petits mamífers, ous,... Durant els
mesos de tardor, però, s’alimenta sobretot d’aglans. A més a més, el gaig
durant els mesos de tardor emmagatzema una gran quantitat d’aglans,
enterrant-los sota a terra, per tenir reserves per l’hivern i alimentar els
pollets a la primavera.
·Si sabem que un gaig acostuma a enterrar 50 aglans en un dia, quants
aglans emmagatzemarà durant els tres mesos de tardor?

·En cada viatge el gaig acostuma a transportar 4 aglans. Sabries dir
quants viatges ha de fer el gaig en un dia per emmagatzemar aglans?

· El gaig utilitza algunes pistes per trobar els aglans que enterra, com
per exemple pedres i troncs. Tot i així, com que enterra tants aglans
no sempre se’n recorda d’on estan tots, i molts acaben germinant i es
transformen amb alzines. Calcula quants aglans acaben sent alzines, si
sabem que el gaig només es menja 3375 dels aglans que ha
emmagatzemant.

Que en penses del senglar, un altre habitant del
bosc?
Ara que ja ets especialista amb el bosc, que ens podries dir d’alguns
dels animals que hi viuen ? Per exemple, que en saps del senglar, un
dels animals més nombrosos del bosc? Que menja, on viu, quines són les
seves costums,...?
El senglar:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/besties/el-porc-senglar/video/
5558717/

