
#PlomaPaperTisora
Conèixer les aus a través dels retallables



Cadernera
Carduelis Carduelis



Nom comú
Català: Cadernera o cagarnera.
Castellà: Jilguero. Gallec: Xílgaro. Euskera: Karnaba. Anglès: European goldfinch.

Nom científic
Carduelis Carduelis.

Descripció
El cap és de color blanc i negre i té la cara vermella, a les ales hi tenen unes franges grogues.
El bec és de base ample, llarg i acabat en punta.

Longitud (de la punta del bec fins a la punta de la cua)
12 cm. 

Envergadura (de punta a punta  de les ales esteses)

21-25,5 cm. 

Longevitat màxima
5 anys.

Alimentació
Granívora, especialista en extreure llavors de cards (d’aquí prové el seu nom) i altres plantes de la
família de les compostes. També s’alimenta de borrons florals i llavors de ravenissa.

Hàbitat
Molt variat però gairebé sempre amb cobertura arbòria i clima suau. No sol instal·lar-se a més de
1.800m d’altitud. Abundant en zones de cultius fruiterars.

Desplaçament
Migrador parcial (només migren les poblacions situades més al nord).

Reproducció
Cria dues o tres vegades l’any, des de l’abril-maig a l’agost. La posta és de quatre a sis ous.  

Altres característiques
Ocell gregari que forma estols, sobretot a l’hivern. Té un cant refilat similar al del canari.

So i més informació
http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=CARCAR

https://www.seo.org/ave/jilguero/

FITXA TÈCNICA



RETALLABLE



INSTRUCCIONS

Materials
Llapis de colors.
Cola.
Tisores.

Passos a seguir
Imprimiu el full 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.
Doblegueu per les línies de punts i munteu l’ocell, la base amb la part central cap amunt i l’ala cap 
al davant. 
Enganxeu amb cola el cap i el bec.

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


