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Animals o vegetals

Els nudibranquis són uns
mol·luscs marins similars
als llimacs que, com el seu
nom indica, tenen les
brànquies nues. Moltes
espècies són carnívores i
es poden alimentar de
corall. En alguns casos
quan ingereixen pòlips
amb microalgues vives les
emmagatzemen en una
mena de papil·les que els
sobresurten del cos, i
n’aprofiten els productes
de la fotosíntesi. Els coralls
i els nudibranquis són mig
animals i mig vegetals.

Els nudibranquis
són com llimacs
marins

Les onades del mar les provoca el vent
en arrossegar l’aigua. Com més fort
bufi, com més temps estigui bufant i
com més distància pugui recórrer el
vent damunt la superfície del mar, més
altes seran les onades. Ara bé, una
vegada s’atura el vent les onades
continuen viatjant i poden arribar molt
lluny. Per això, sovint també podem
veure onades a la platja encara que no
faci vent en aquell moment.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què té onades
la platja?

GETTY IMAGES

The Great Barrier Reef is the world’s largest structure built by
living organisms. It stretches more than 2600km off the coast of
northeast Australia and covers an area larger than the whole of

Italy. It is made up of billions of tiny polyps, from 400 different
species of coral that catch plankton for food, and there is often
algae living inside that supply photosynthesis products.

● Great Barrier Reef: gran barrera de corall ● largest: més gran ● it stretches: s’estén
● it is made up: està formada ● tiny polyps: petits pòlipsVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Sembla que tothom enyora una mica de terra ferma!

● Broken:
trencada

● Sea dog:
llop de mar
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