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QUE LA LECTURA T'ACOMPANYI!

 FAUNA I

Entre els animals habituals i domèstics que es donaven cita en el país del Nil, els hi havia
per a tots els usos. Així, estaven els destinats a l’alimentació, (cabres, xais o porcs), els
dedicats al transport, (burros, ases o bous), els empleats en jocs, (micos, gossos o
gats), o els emprats per a la guerra pels estaments militars, (cavalls),  bous o camells,
aquests últims només al delta del Nil, fins aquelles varietats que, al contrari que avui
dia, es criaven en captivitat, com  antílops, gaseles, cervos, cabres salvatges, oryx,
búfals, garces blaves, grues, i inclús hienes.

Els bous o les vaques podien emprar-se per a llaurar el camp, abonar-ho amb el seu
fem, o proporcionar llet, però  també eren una font de carn destinada a l’aliment, i en
aquest cas no els feien treballar, sinó que els engreixaven al màxim amb boles de pa,
sacrificant-los quan a causa del seu volum quasi no podien tenir-se en peu, moment en
què aportaven un tipus de carn tan tendra com el greix. El mateix passava amb els xais,
els quals ameé de formar part d’abundants i delicioses dietes, proporcionaven llana, una
matèria primera amb què es confeccionaven robes d’abric aquells que no pertanyien a la
classe sacerdotal. O els gossos, que si eren empleats com excel·lents companys de jocs,
també resultaven immillorables ajudants en l’exercici de la caça.

Respecte a les aus, si bé algunes com les guatles, els corriols o els colomins, eren
atrapades amb a xarxes, trampes, armes com les llances o l’arc i les fletxes, o amb un
tipus especial de bastons llancívols pareguts als boomerang, altres al contrari vivien en
l’entorn de les vivendes de forma domèstica, com els ànecs, oques, coloms o tórtores, i
també els galls.

Igualment important era la pesca, que es realitzava per mitjà d’arpons, xarxes
d’arrossegament, o amb canyes de pescar, i de la que s’extreien entre altres barbs,
anguiles, oxirrincos, peixos gat, perques del Nil, llisses, silurs, o tristos.
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