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Keli įdomūs faktai...
Ar žinojote kad: Anties kvarksėjimas neturi aido ir niekas nežino kodėl, uodas turi 47 dantis, krevetės širdis
yra galvoje...
Leduko atšildymas burnoje sudegina 2,3 kalorijas.Asilo akys išsidėsčiusios taip, kad vienu metu jis gali matyti visas keturias savo kojas.Uodas - tai gyvūnas, dėl
kurio kaltės pasaulyje miršta daugiausiai žmonių.Dramblio nėštumo periodas gali trukti iki 2 metų.Amaras jau gimsta nėščias ir po 10 dienų pagimdo kitą.Katinas vienintelis naminis gyvūnas, nepaminėtas Biblijoje.Uodas turi 47 dantis.Anties kvarksėjimas neturi aido ir niekas nežino kodėl.Jūs sudeginate daugiau kalorijų
miegodami, negu žiūrėdami televizorių.Krevetės širdis yra galvoje.Naminės katės murkia 26 Hz dažniu, tai lygu dyzelinio variklio dažniui, dirbant tuščiąja
eiga.Tarakonas išgyvena 9 dienas be galvos ir po to nugaišta iš alkio.70 % merginų tiki, kad pirmoji meilė tęsis amžinai.Per visą gyvenimą moteris suvalgo apie 20
kg lūpdažių.Šokolade yra riebalų, cukraus, kalorijų, vitaminų A, B1, B2, geležies, kalcio, kalio, fosforo.Po ilgo darbo kompiuteriu pažiūrėjus į baltą tuščią popieriaus
lapą, jis atrodys rožinis.Nuo trisdešimties metų žmogus po truputį pradeda mažėti.Žmogaus šlaunies kaulai yra stipresni už betoną.Rankų nagai auga 4 kartus greičiau
negu kojų.Moterys mirkčioja dvigubai daugiau už vyrus.Suaugusio žmogaus smegenys sveria apie 1 kg 200 g.1963 m. Randy Gardneris nemiegojęs išbuvo 264
valandas. Tai pasaulio rekordas.Stipriausias kūno raumuo yra liežuvis.Vyro nugaros smegenys yra 45 cm, o moters 43 cm ilgio.Moters širdis plaka greičiau nei
vyro.Čiaudėjant žmogaus širdis sustoja.Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg.Šypsodamasis žmogus naudoja vidutiniškai 17 raumenų.Susiraukdamas
žmogus naudoja vidutiniškai 43 raumenis.Dešinysis žmogaus plautis priima daugiau oro negu kairysis.Fiziškai yra beveik neįmanoma nusičiaudėti
atsimerkus.Žmogaus šonkauliai sujuda maždaug 5 milijonus kartų per metus (kvėpuojant).Vyrai žagsi dažniau negu moterys.Dauguma žmonių vorų bijo labiau nei
mirties.Kosmose astronautai negali verkti, nes nėra gravitacijos. Taigi ašaros negali bėgti.Žmonės kalba vidutiniškai 120 žodžių per minutę greičiu.Tarzanas reiškia
“baltaodis”.Šešis kartus didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą, o ne moterį.Eskimų kalboje yra 21 skirtingas žodis sniegui pavadinti.65 metų amerikietis prie
televizoriaus būna praleidęs vidutiniškai 9 metus.Elektros kėdę išrado dantistas.Vidutiniškai per metus žmogus susapnuoja 1460 sapnų.Leonardo da Vincis galėjo
viena ranka rašyti ir tuo pačiu metu kita ranka tapyti.Tik vienas Van Gogho paveikslas buvo parduotas jam pačiam būnant gyvam.Žirkles išrado Leonardas da
Vincis.Iki Pizos bokšto viršūnės - 269 laipteliai.Eifelio bokšte yra 1792 laipteliai.Venera yra vienintelė planeta, kuri sukasi laikrodžio rodyklės kryptimi.Kas ketvirtas
amerikietis yra pasirodęs per televiziją.Olimpiniame aukso medalyje privalo būti 92,5 % sidabro.Mėnesyje, kuris prasideda sekmadieniu, vienas penktadienis visada
bus 13 dieną.Tik 55 % amerikiečių žino, kad saulė yra žvaigždė.JAV automobilių yra daugiau nei žmonių.Norint iki saulės nuvažiuoti automobiliu, reikėtų 150
metų.J. S. Bachas turėjo 20 vaikų - 7 su pirmąja žmona ir 13 - su antrąja.Šeškai miega maždaug 20 valandų per parą.Šamai turi daugiau nei 27 000 skonio
receptorių.Drugelių skonio receptoriai išdėstyti ant kojų.Drambliai - vieninteliai gyvūnai, kurie nemoka šokinėti.Baltieji lokiai - kairiarankiai.Stručio akis yra didesnė
už jo smegenis.Omarų kraujas mėlynas.Pasodinta kavos pupelė duoda vaisius tik po 5 metų.Indiško lotoso sėklos išlieka daigios 300-400 metų.Begemoto patelės
pienas yra šviesiai rožinės spalvos.Genys medį gali kapoti 22 kartų per sekundę dažniu.Afrikos dramblys turi tik 4 dantis.Šimpanzė išmoksta save atpažinti
veidrodyje, o kitos beždžionės - ne.Aštuonkojo akies vyzdys yra stačiakampio formos.Delfinai miega atmerkę vieną akį.Bitės turi 5 akis. Trys mažos akys yra bitės
galvos viršuje, o dvi didelės - priekyje.Bičių akys yra plaukuotos.Nauji dantys rykliui gali išaugti per savaitę.Taip pat kaip ir žmonės, katės ir šunys būna
kairiarankiai arba dešiniarankiai.Aklas chameleonas vis tiek keičia spalvas.Per dieną dramblys gali suėsti apie 200 kg žolės ir išgerti apie 230 l vandens.Savo lizduose
paukščiai nemiega, gali tik snūstelti, bet miega jie kitose vietose.Drugeliai gali skristi apie 30 km per valandą greičiu.Šunys gali girdėti garsus, kurių negirdi
žmogus.Laumžirgio gyvenimo trukmė - 24 valandos.Norint kietai išvirti stručio kiaušinį, reikia 4 valandų. Vasaris yra “juodasis” istorijos mėnuo. Apie trečdalį
žemės sausumos sudaro dykumos. Mažiausias atstumas nuo Rusijos iki JAV yra keli kilometrai. Kipro vėliavoje nupieštas žemėlapis. Daugiausia ledo yra
Antarktidoje. Kasmet Meksiko miestas nugrimzta apie 20 cm. Keliaudami per Rusiją, kirsime 7 laiko zonas. Baikalas yra giliausias pasaulio ežeras. 90 milijonų
kinų pavardė yra Li. 75 % miestų yra šiauriniame pusrutulyje. 1972 m. niekas nelaimėjo Nobelio Taikos premijos. 1 bilijonas sekundžių lygu 37 metams. Metai
turi 31 557 600 sekundžių. Vieneri metai trunka lygiai 365 dienas 5 valandas 48 minutes ir 54,5 sekundės. Pinigai daromi iš austos drobės, o ne iš popieriaus.
Daugiausia taksi apie 60 tūkstančių yra Meksike. Nekeliamųjų metų vidurys yra liepos 2 dieną. Kiekvieną minutę telekomas blogai sujungia 1314 telefonų
abonentų. 85 % žmonių tiki pomirtiniu gyvenimu. Kiekvieną minutę gimsta apie 200 vaikų. Daugiausia vaikų gimsta liepą. Poros, susituokusios sausį, vasarį, kovą,
išsiskiria dažniausiai. 5 % išsiunčiamų laiškų yra asmeniški. Vidutiniškai pasakome 31 525 žodžių per dieną. Per gyvenimą pralaukiame apie 2 - 3 dienas
sankryžoje, laukiant, kol užsidegs šviesoforo žalia šviesa. Per dieną telefonu yra prakalbama apie 10 milijardų minučių. 6 iš 10 vyrų sako žmonoms, kad jas myli.
Keliauti lėktuvu yra saugiausia. Didesnė tikimybė būti užpultam ožio nei ryklio. 50 % paauglių geriau būtų turtingi nei protingi. Žirafos smegenys sveria 680
gramų. Kai kurie dinozaurai buvo vištos dydžio. Sliekas turi 5 širdis. Bitė neturi ausų. Šikšnosparniai, išlėkę iš urvo, pasuka kairėn. Bitė turi 5 akis. Katė gali
išleisti 100 garsų, o šuo - tik 10. Žiurkės be vandens išgyvena ilgiau nei kupranugariai. Visų pirmiausia buvo prijaukinta žąsis. Šikšnosparnis yra vienintelis
žinduolis, kuris gali skraidyti. Raganosio ragas sudarytas iš tankiai susiraizgiusių plaukų. Iki 1800 m. nebuvo batų kairei ir dešinei kojoms. Per didįjį Londono
gaisrą (1666 m.) sudegė pusę miesto, bet buvo sužeisti tik 6 žmonės. Pirmas pajamų mokestis buvo pristatytas Anglijoje 1799 m. 1918 m. metais nuo gripo mirė
daugiau nei 20 milijonų žmonių. Pirmojoje telefonų knygoje buvo 15 vardų. Šimtametis karas truko 116 metų. Per dieną rūkyti pradeda 3000
paauglių. Raudonplaukiai vyrai nuplinka dažniau nei kiti. Moters širdis plaka dažniau nei vyro. Jautriausios šviesai yra mėlynos akys. Vaikai greičiausiai auga
pavasarį, vasarą. Per parą vidutiniškai įkvepiama 23 000 kartų. „Titaniko“ ilgis prilygsta 102 aukštų pastatui. Tarp išsigelbėjusių iš „Titaniko“ buvo 2 šunys.
„Titanike“ nebuvo kačių, nors dažniausiai katės paimamos į laivą dėl sėkmės. „Titanikas“ vežė 900 tonų bagažo. „Titanikas“ skendo 2 val., 40 min. Austrių akys
didesnės nei jų smegenys. Šuns burna švaresnė už žmogaus. Žiurkės nevemia, todėl veikia nuodai. Brūkšnelinį kodą pirma turėjo Wrigley's kramtomoji guma. „Yo
– Yo“ reiškia „ateik – ateik“. Kas mėnesį mūsų galaktikoje susikuria nauja žvaigždė. Ketvirtadalį Rusijos dengia miškai. Disneilendas atsidarė 1955
metais. Ilgiausias lietuviškas žodis yra „nebeprisikiškiakopūsteliaudavome“. Vidutinė saulės temperatūra yra apie 6000 laipsnių Celsijaus. Karštas vanduo į ledą
pavirs greičiau nei šaltas. Drambliai - vieninteliai gyvūnai, kurie suvokia mirtį ir turi kapines.
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