Los animals e lo rescalfament climatic
Dins aquel talhièr avèm descobèrt las
consequéncias del rescalfament climatic
per d’unes animals.
Los estudiants èran desguisats. Una èra una
tortuga dels oceans, una autra un cigonha,
una autra un ors polar e un dròlle fasiá lo
leopard.
Cada animal se trapa uèi fàcia un problèma
que pòt èsser dramatic per sa subrevida e
son avenidor. Las tortugas de mar per
exemple fan lors uòus dins la sabla. Se la
temperatura contunha de montar riscam de
se trapar pas qu’amb de mascles que la
temperatura condiciona lo sèxe de las
tortugas. Se fa tròp caud, i pas que de
mascles dins los nises !

que fan la migracion. Es benlèu pas un
problèma mas es un cambiament.

Lo leopard es un caçaire famós de la
savana. La manca d’aiga pòt èsser plan
dangerosa per el. Sens aiga pòt pas córrer
tan lèu e risca doncas de se podar pas noirir
coma cal. Se la temperatura contunha de
montar, un animal coma lo leopard risca
plan de desaparéisser.

La cigonha ela tanben vei sa vida cambiar
amb lo rescalfament climatic. Pendent de
sègles e de sègles aqueles aucèls agèron de
besonh de cambiar de paises per resistir al
freg e aduèi i de mens en mens de cigonhas

L’ors polar enfin es una de las bèstias las
mai conegudas per èsser victima del
rescalfament. Quora la banquisa fond es
son territòri que desaparéis. I a mens de
fòcas, mens de glaça, e se trapa forçat de
faire de quilomètres per trapar de qué
manjar. Se vei d’orses polars ara a costat
de las vilas que venon furgar dins las
escobilhas. Trapan de malautias, son mens
fòrts e son en camin de desaparéisser se
fasèm pas un esfòrç ! Aquel talhièr èra
plan interessant e avèm acabat per una
dança dels animals !
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