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STIATI CA...
Crocodilul nou-nscut e de trei ori mai lung decât oul.
Cel mai mare ochi este cel al caracaticei. Diametrul lui ajunge la 40-50 cm.
Forma hidrodinamic ideal _i greutatea specific mic a delfinilor le permite s se mi_te prin ap cu o vitez de pân la 50 km pe
or.
Unul din cei mai periculo_i du_mani naturali ai rechinului este o specie de pe_te mic de 20 cm. Când este înghicit de acest
uria_ animal rpitor, pe_ti_orul sparge cu acul pântecele rechinului _i iese în libertate, iar rechinul moare.
În lumea animalelor recordul la srituri este decinut de antilopa cu labe negre care sare peste 12 m. Cangurul cenu_iu
sare peste 8 m, delfinul 5 m, elanul 4 m.
Un grup de cercettori a stabilit c ur_ii polari sunt dotaci cu ni_te ochelari de soare naturali, o membran fin care le
protejeaz retina de lumina intens a soarelui reflectat de zpezi.
Una din cele mai curioase _i rare maimuce din lume este cea denumit mustaca regal. Aceast maimuc este atât de mic, încât
încape într-o palm, în schimb are ni_te mustci foarte mari. Maimucica traie_te în junglele braziliene _i se hrne_te cu fluturi,
gândaci, arahide, banane _.a.
Numai 10 minute sunt suficiente pentru o camil ca s-_i bea porcia sa de ap de 125 litri. Ea rezist fr ap 14 zile, îns pierde
30% din greutate în acest interval de timp.
În nordul Australiei se întâlnesc fluturi cu dimensiunea de 26 cm. Localnicii folosesc carnea lor.
Albinele nu vd culoarea ro_ie, în schimb pot vedea razele ultraviolete, invizibile pentru ochii no_tri. Albina e unica insect
domesticit de om.
Pasrea numit forfecuc prinde într-o var pân la un milion de mu_te, musculice, tâncari _i pduchi de plante, iar un pitigoi
manânc într-o zi insecte cu o greutate total egal cu greutatea lui.
Un stol de 1000 de grauri cu puii lor pot s mnânce într-o lun 22 tone de lcuste, iar o cucuvea manânc într-o var 1000 de
_oareci de câmp, fcându-se astfel o economie de o ton de cereale.
Cel mai mare mamifer al planetei, balena albastr, cântre_te 50 de tone la na_tere. La maturitate, ea poate ajunge pân la
150 de tone.
Rgetul unui leu adult poate fi auzit de la o distanc de 7 kilometri departare _i îi avertizeaz pe intru_i sau adun membri
grupului ce s-au rsfirat.
Crocodilii nu pot scoate limba din gur deoarece au o proteccie pentru a nu _i-o mu_ca cu ajutorul flcilor puternice _i a
dincilor fioro_i.
Pe parcursul întregii sale vieci, o singur vac d peste 200.000 de pahare de lapte.
Elefantul este singurul mamifer care nu poate sri.
Un cimpanzeu poate s învece s se recunoasc pe sine într-o oglind, îns o maimuc nu poate fi învcat acest lucru.
Hipopotamul d na_tere puilor si sub ap _i îi ingrije_te în primele zile de viac tot în ap. Totu_i, cei mici ies din când în când la
suprafac pentru a lua destul aer.
Pisicile î_i folosesc mustcile pentru a-_i da seama dac un loc este suficient de larg pentru ca ele s se poat strecura în
interiorul lui. Astfel, mustcile îi servesc ca un fel de antene ce o ajut s masoare lrgimea corect a unui pasaj.
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