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O 26 de maio, os alumnos de 4ºA, B e C visita vendo máis animais. Que grandes 
fomos visitar Marcelle. Cando chegamos, eran os porcoespiños! e os dromedarios!
despois dunha longa viaxe ata lugo, Por certo, sabñias que o río miño e tan 
atendéronnos unhas monitoras e grande que ten como pequenas illas no 
dividíronnos en varios grupos. medio? Chámanse ínsuas.
A min tocoume o dos guanacos. Despois Ao rematar o día deixáronnos mercar un 
de facer todo isto fomos ver algúns recordo na tenda.
animais como lemures, avestruces, lobos... Despedímnos de todos e volvimos ao 
Incluso vimos canguros! Á dúas en punto Colexio.
comemos e ao rematar o postre xogamos Foi un día xeniaaaal!
todos xuntos no parque. Logo seguimos a 

 dromedario é un animal mamífero que ten 
coma principal característica unha soa xiba 
e mide ata tres metros de altura. As súas O

patas son longas e delgadas, ten grandes labios 
colgantes e o seu corpo rechoncho, coa pelaxe de 
cor canela ou areosa, corta e lanosa.
Ao dromedario pode´molo atopar en toda Arabia e 
no Norte de África. traas pouco mais dun ano de 
xestación ten unha soa cría.
As características do dromedario fan que sexa un 
animal adaptado á vida no deserto: pode risitir ata 5 
ou 10 días sen comer nin beber, grazas á graxa da 
súa xiba. Cando volve dunha longa viaxe trae a pel 
da xiba colgando. Aliméntase de follas, polas e 
herbas.

 lince Boreal ou Euroasiático é cas dúas 
veces máis grande ca o lince canadiense. 
Destacan as súas abundantes manchas O

circulares e escuras, principalmente nas patas. Esta 
especie de lince ás veces ten un colar de pelo 
arredor do pescozo. Ten un peso medio de 20 kg e de 
60 a 70 cem de altura, e cunha lonxitude duns 80 a 
130 cm.
O hábitat deste lince son as zonas forestais con 
malezas densas, porque un lince sabe adaptarse ao 
entorno e é capaz de sobrevivir en zonas rochosas ou 
en bosques.

unha ollada a Marcelleunha ollada a Marcelle

s monos capuchinos son os membros do 
xénero Cebús dos primates latinos 
platíminus de América Central e do Sur.O

Os capuchinos son pequenos, duns 45 cm de longo 
cun rabo prensil que se enrola ao redor das polas 
para axudarse no movemento nas árbores.
Crese que o mono capuchino é o máis intelixente dos 
monos do novo mundo. Gústalle moito explorar.
En xeral o mono xove é mais claro que o adulto e o 
seu rabo e do mesmo longo ca o corpo.
E como os monos capuchinos teñen medo á auga , se 
os queres ter nun parque natural, lémbrate de 
rodealos nunha illa con auga.
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