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Vestits de frac

Els pingüins són unes aus
molt adaptades a viure al
mar. S’alimenten de peixos,
calamars i plàncton. Les ales
els permeten propulsar-se a
una gran velocitat sota
l’aigua, les potes els fan de
timó i les plomes els
impermeabilitzen i els aïllen
del fred, però a més els
ajuden a camuflar-se. La
coloració blanca i negra, que
els dóna un aspecte elegant
damunt del gel, els permet
caçar i defugir els predadors
dins del mar.

Els pingüins són
alhora predadors
i preses

Les balenes, com tots els cetacis, neden
movent la cua amunt i avall i poden
pujar fàcilment a la superfície del mar
per respirar. Els taurons i la resta de
peixos mouen la cua de costat a costat
per nedar sobretot a una fondària
constant. Les foques neden com els
peixos però respiren com els cetacis.
L’evolució es basa en canvis a l’atzar, la
cua pot ser vertical o horitzontal i
funciona igual.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Per què les balenes
tenen la cua

horitzontal i els
taurons vertical?
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The killer whale is a super predator cetacean which lives in all
the oceans of the world. It feeds on fish, squid, turtles,
penguins, seals and whales. In fact, its name comes from
“whale killer”.

Apart from its teeth, its best weapon for hunting is its
camouflage. Its black back blends in with the deep sea when it
attacks from below and its white belly merges with the light
from the surface when it attacks from above.

!killerwhale: orca!cetacean: cetaci!predator: depredador!feeds: s’alimenta!squid: calamar!seals:
foques!whales: balenes!killer: assassí!hunting: caçar!blends in: es confon!mergeswith: es fonVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Oh, no! Els nostres amics han estat descoberts!

! getdown:
baixa

! warning:atenció
! catch them:
agafeu-los
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