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Ben pentinats

Els talps semblen
coberts de vellut

Els mamífers tenim molts òrgans per
parells, com els ulls, els ronyons, els
pulmons i les mames. Les espècies que
gesten més d’una cria necessiten més
parells de mames per alimentar-les.
Els humans solem parir un únic fill i en
tenim prou amb un sol parell. Algunes
persones neixen amb més de dos
mugrons, tot i que no funcionen de
veritat i semblen berrugues o pigues
paral·leles als mugrons autèntics.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

És veritat que
hi ha gent que neix

amb més de dos
mugrons?

GETTY

GETTY

Most mammals are covered in hair. Usually the hair is
longer on their back and shorter on their tummy, face,
ears and paws. What’s more is that the hair normally
grows in a backwards direction, that’s to say from their

head to their tail. Even though we humans have little
hair, it also grows lengthwise on our bodies towards our
feet. However, the hair on our head often forms a whorl
at the crown.

● most mammals: la majoria de mamífers ● paws: potes ● backwards: cap enrere
● lengthwise: longitudinalment ● towards: en direcció a ● whorl: remolíVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Canvi de plans...! Quan sembla que estan perduts, rebran l’ajuda d’algú molt petit...
● get away:

escapar-se
● don’t hold back:

no t’entretinguis
● get me out:
treu-me d’aquí

VOCABULARY

Els talps estan molt ben
adaptats a la vida
subterrània. Tenen uns ulls
diminuts, unes vibrisses
tàctils i unes potes curtes
i fortes proveïdes d’unes
grans ungles per excavar.
El cos té forma de fus i no
en sobresurten ni les
orelles. A més, està cobert
d’un pèl molt suau que
creix sense cap orientació.
D’aquesta manera, l’animal
es pot moure endavant
o enrere dins dels túnels
sense anar mai a contrapèl.




