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Polissons a bord

Quan els vaixells fa un cert
temps que són a l’aigua
queden recoberts de tota
mena d’organismes marins
com esponges, hidrozous i
glans de mar. Molts
d’aquests animalons són
filtradors i no es poden
moure, per tant, es
beneficien que els traguem
a passejar. Però són un
problema, ja que frenen
l’embarcació i n’augmenten
el consum de combustible.
Per això periòdicament cal
netejar el buc dels vaixells
i aplicar-hi una pintura
protectora.

El buc
dels vaixells
s’ha de netejar

Els plàtans són originaris del Sud-est
Asiàtic. En aquesta regió hi viuen diverses
espècies de micos, com els macacos, que
s’alimenten de fruits silvestres, inclosos
els plàtans. Quan els humans vam
cultivar els plàtans per al nostre consum
també vam oferir-los als micos que
teníem en captivitat, ja fossin originaris
de l’Àsia, l’Àfrica o Sud-amèrica. Com que
els plàtans tenen bon gust, els micos
captius s’han acostumat a menjar-ne.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què als micos
els agraden

tant els plàtans?
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The gray whale has several patches on its head and fins formed by small
crustaceans. These animals are called barnacles and they feed by
filtering the water. They can’t move alone so they travel stuck on the
backs of whales, and by doing so they get food and escape from

predators. Each whale can carry 180 to 450 kg of these tiny creatures
and even though the extra weight is not a problem, it increases the
friction while swimming. For that reason, the whale tries to remove
them by rubbing itself against the seabed or rocks.

● gray whale: balena gris ● patches: clapes ● barnacles: glans de mar ● fins: aletes ● filtering:
filtrant ● stuck: enganxats ● remove: eliminar-los ● rubbing: fregant-se ● seabed: fons de marVOCABULARY
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Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Tant d’esforç portant els subministraments... per a res!

● It’s because:
és degut a

● wet: mullats

VOCABULARY
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