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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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Banană sau zmeură?
Nu mai trebuie să alegi una sau alta! 
Există un soi de banane al căror gust 
este foarte asemănător cu cel 
al zmeurei. Aceste banane pot fi 
recunoscute ușor după coaja 
lor roșie.

 Cel mai gros copac
             În Mexic crește arborele 

Tule al cărui trunchi atinge 
un diametru de 14 metri! 
Unii sunt de părere că, de 
fapt, acest copac are mai 
multe trunchiuri.

Cel mai înalt copac
Vrei să vezi cel mai înalt copac 
din lume? Atunci trebuie să 
mergi în California. Acolo 
se află un arbore sequoia 
care este înalt de 115 metri!
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  Într-un picior
   Flamingii nu stau într-un picior 

doar pentru a și-l odihni pe celălalt, 
ci și pentru a-și regla temperatura 
corpului. Flamingii pierd o mare 
parte din căldură prin picioare, de 
aceea îi poți vedea stând într-un 
picior mai ales când afară este frig.

Agrafă de birou
Un fluture cântărește mai puțin decât o agrafă 
de birou.

O familie
Poate părea ciudat când le compari dimensiunile, 
dar damanul de stâncă (un mic mamifer din Africa 
și Orientul Apropiat) este cea mai apropiată rudă a 
elefantului. Degetele, dinții și craniile lor au câteva 
caracteristici comune.
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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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Singuratice
Alpacalele (animale rumegătoare din munții 
Anzi, înrudite cu cămila) pot muri de singurătate. 
Din acest motiv sunt crescute în perechi.

Puternică
O furnică poate căra lucruri de 50 de ori mai 
grele decât propria greutate.

Iute
Un hamster poate să parcurgă într-o seară până 
la 13 km în roata de alergat.

Mare
Cea mai mare inimă din 
lume se poate vedea 
în Canada. Cântărește 
180 kg și a aparținut 
unei balene albastre.
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