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Llana de llama

La llana és un tipus
particular de pèl de certs
mamífers que els humans
usem per fabricar teixits i
abrigar-nos del fred. La
seva qualitat ve
determinada pel gruix de
la fibra; com més prima,
més confortable. La llana
d’ovella merina és molt
valorada, així com la llana
de la cabra de caixmir o la
del conill d’angora, però la
més fina que hi ha al món
l’obtenim d’una mena de
llama, la vicunya.

La llana és un
tipus de pèl

El creixement varia molt en funció de
l’espècie, la temperatura, la
disponibilitat de nutrients i d’aigua,
l’estat de salut... En la brotada
primaveral, molts arbres caducifolis
obren lentament els borrons, però el
procés aviat s’accelera i en unes poques
setmanes omplen la capçada amb
milions de fulles. Com més fulles, més
llum absorbeixen i més energia tenen
per créixer. En tot cas rarament
superen uns pocs mm al dia.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

¿A quina velocitat
creixen les fulles

dels arbres?
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South America is home to four large herbivores related to camels. Guanacos
and vicunas are wild species, and the corresponding domestic variety are
llamas and alpacas. Pre-Columbian civilizations have exploited these

animals for thousands of years, taking advantage of their meat and skin but
especially their wool. The climate is very cold in the Andes and Patagonia
and therefore the thick wool of these animals is helpful for survival.

● related to: emparentats amb ● taking advantage of: aprofitant-ne ● wool: llana
● climate: clima ● therefore: és per això ● helpful: útilVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: La història del monstre de les mil cares està espantant una mica a tothom!

● calm down:
tranquil·litza’t

● scared:
espantat
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