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Plomes per farcir

El plomissol d’èider en
anglès s’anomena
eiderdown i d’aquí és d’on
hem tret la paraula
edredó, és a dir, el
conegut cobertor per al
llit, farcit de plomissol,
molt lleuger i aïllant. De
fet encara no s’ha
aconseguit trobar cap
material artificial millor.
Per això també es
farceixen amb plomissol
els sacs de dormir i els
anoracs per anar a l’alta
muntanya o a l’Àrtic.

El plomissol del
pit acaba al llit

Els insectes no tenen sang
sinó un fluid anomenat
hemolimfa, que no està
contingut dins d’un sistema
circulatori tancat, sinó que
banya també moltes cavitats i
teixits. A més, sovint no conté
molècules transportadores
d’oxigen, ja que els insectes
són prou petits per oxigenar
totes les cèl·lules del cos a
través d’uns petits tubs
anomenats tràquies.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Tenen sang els
insectes?
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The common eider is a sea duck that nests primarily on the
shores of the North Sea, the Baltic and the Arctic. The male
is white on top and black underneath, with a black band on
its head. The female, however, has brown feathers with

black stripes to camouflage itself against the ground when
raising its young. The nests are lined with fine feathers,
Which the mother pulls from her chest, to keep the eggs
warm.

! commoneider: èider comú ! seaduck: ànecmarí ! nests: fa el niu ! primarily: principalment
! underneath: per sota ! however: noobstant ! feather: plomes ! raising: criant
! lined: entapissats ! tokeepwarm:mantenir calentsVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: L’UP recorda tot el que ha passat i troba la manera de deslligar-se per anar a donar l’alarma.

! passedout:
perdre el coneixement

! tiedup: lligat
! gang: colla

! know-it-all:
saberuts
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