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Conèixer les aus a través dels retallables



Mussol comú
Athene Noctua



Nom comú
Català: Mussol comú.
Castellà: Mochuelo europeo. Gallec: Moucho. Euskera: Mozoloa. Anglès: Little owl.

Nom científic
Athene noctua.

Descripció
Ocell petit, rodanxó, de cap i cara aplanada amb  ulls grocs.

Longitud (de la punta del bec fins a la punta de la cua)

21-23 cm.

Envergadura (de punta a punta  de les ales esteses)

51-54 cm.

Longevitat màxima
11,5 anys.

Alimentació
Pot variar molt, s’alimenta d’invertebrats (grills, escarabats, saltamartins, cucs...) i de vertebrats
(sobretot petits rosegadors).

Hàbitat
Gran varietat d’ambients, boscos de ribera, parcs urbans, petits boscos, entorns de zones
agrícoles o fins i tot dins les poblacions.

Desplaçament
Sedentari.

Reproducció
El període reproductor és de finals de març a principis d’abril, la posta sol ser de dos a cinc ous
que seran incubats durant 25-30 dies.

Altres característiques
Rapinyaire nocturn. Surt poc abans de fer-se fosc, sovint es pot veure aturat tanques, pals elèctrics
o edificis vells.

So i més informació
https://www.seo.org/ave/mochuelo-europeo/

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sci=0&sp=ATHNOC

FITXA TÈCNICA



RETALLABLE





INSTRUCCIONS

Materials
Llapis de colors.
Cola.
Tisores.

Passos a seguir
Imprimiu els dos fulls del retallable.
Pinteu l’ocell segons el model o com vulgueu.
Enganxeu-lo en un altre paper o cartolina perquè quedi més rígid. Podeu utilitzar cola 
tradicional de farina.
Retalleu la silueta de l’ocell.
Enganxeu amb cola les pestanyes inferiors.
Doblegueu per les línies de punts i munteu l’ocell, la base amb la part central cap amunt, el cap i l’ala
cap al davant.

Ingredients
1 cullerada sopera de farina, pot ser de blat, arròs o blat de moro.
100 ml d’aigua o l’equivalent a una tasseta de cafè.
Vinagre blanc.

Preparació
Desfeu la farina en una cullerada sopera d’aigua freda fins a formar una pasta.
Escalfeu l’aigua restant en un recipient.
Afegiu la pasta a l’aigua calenta i remeneu fins a espessir a foc lent.
Afegiu unes gotes de vinagre.
Guardeu la cola en un pot net amb tapa a la nevera, es conservarà màxim una setmana.

RECEPTA DE COLA CASOLANA


