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Care este cel mai periculos animal 
din lume?
Țânțarul. El poate răspândi boli mortale precum 
malaria și frigurile galbene.

Ce culoare are sângele homarilor?
Albastră. Culoarea provine de la o proteină de 
culoare albastră numită hemocianină.

Vedere nocturnă
Pisicile pot să vadă pe întuneric 
cu condiția să existe o sursă 
de lumină oricât de slabă.EDITURA P
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Știai că…

  ...tigrul are dungi și pe blană, 
și pe piele?

  ...cel mai lung zbor al unei găini a durat 
13 secunde?

  ...un elefant poate reține în trompă chiar și 
5 litri de apă o dată?

  ...elefanții nu pot sări?

  ...urșii polari sunt 
stângaci?

  ...la caii-de-mare, 
masculii sunt cei 
care nasc pui?

  ...există 120.000 de specii diferite de muște?

  ...o vacă poate urca pe scări, dar nu le poate 
coborî înapoi?

  ...o caracatiță are trei inimi?
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Adevărat sau nu?

Cămila stochează apă în cocoașe.
Nu-i adevărat! Cocoașele conțin 
rezerve de grăsime, care îi permit 
animalului să supraviețuiască 
atunci când lipsesc sursele 
de hrană și apă.

Albinele cauzează mai multe decese 
decât șerpii.
Nu-i adevărat! Mult mai mulți oameni mor 
din cauza mușcăturilor de șarpe. 

În Olanda, pe vremuri, bulbii de lalea erau 
mai scumpi decât aurul.
Adevărat! În secolul al XVII-lea valorau mai 
mult decât aurul și argintul.
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Inima unui om bate în mod obișnuit 
de 72 de ori pe minut.

Este de mărimea pumnului.

Vrei să știi cât de tare trebuie să-ți bată 
inima pentru a face sângele să circule în 
tot corpul? Încearcă să strângi în mână o 
minge de tenis. Vei observa că ai nevoie de 
multă putere.

Inima unui bărbat cântărește în medie 
330 grame, iar a unei femei, 250 grame.

Inima noastră
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