Porto Velho, 2 de maio de 2007

Você sabia?

Oi ,

Todos os VERTEBRADOS providos de PENAS são
aves, inclusive os pássaros. Estes, porém,
pertencem a um grupo zoológico bem
caracterizado,
constituindo
a
ordem
Passeriforme.

Numa das viagens de caminhão que fiz com meu pai, quando tinha
uns 6 anos, encontramos uma coruja. Ele deixou que eu a adotasse. E
assim tive meu primeiro passarinho. Um passarinho bem diferente!!
A corujinha viveu comigo por um bom trecho de estrada e nem
mesmo em nossa casa ela chegou. Ficou pelo caminho. A lembrança
desse fato, no entanto, não se apagou da minha memória.
Este conto é, então, uma homenagem a todos os meninos e
meninas e seus bichos penados de estimação, esses bichos que
continuam, mesmo depois de tantos anos, a voar pelo céu de nossas
lembranças...

Dois exemplares de passeriformes
famosos
CANÁRIO

Barkev – como tudo começou... I
Meu nome é Barkev. Tenho 9 anos. Estou aqui para falar sobre a
minha coruja e as nossas aventuras. Seu nome é meio estranho – ATHENA.
É o nome de uma deusa grega.
Li em um livro que a coruja é o símbolo da sabedoria.
Se a minha Athena é sabida eu ainda não sei (ela é
novinha!). Só sei que ela dorme de dia e à noite dá muito
trabalho, pois quer sair para caçar...
Um dia, lá na escola, eu disse que criava uma coruja. A minha
professora, por coincidência, também criava, mas eram duas (um casal). Ela
ficou tão contente, que falou disso durante quase toda a aula. Ao final, me
deixou muito confuso quando disse que:

Todos os pássaros são aves. Mas nem todas as
aves são pássaros.

SABIÁ

Algumas AVES parecem ser PÁSSAROS, mas não são exatamente...

Um exemplar de apodiforme
BEIJA-FLOR

Um exemplar de psitaciforme
PAPAGAIO

