
8

»»»»» În 24 de ore, plãmânii sunt traversaþi de
10000 de litri de aer ºi de 800 de litri de sânge.

»»»»» Un om respirã cam 174 milioane de litri
de aer de-a lungul vieþii.

»»»»» De-a lungul vieþii, omul se hrãneºte circa
4 ani.

»»»»» Pe parcursul unei vieþi de 70 de ani, inima
unui om bate de 3 miliarde de ori.

»»»»» Inima pompeazã în organism cam 5 litri
de sânge pe minut. În 70 de ani de viaþã, inima
pompeazã cam 180000 tone de sânge.

»»»»» Unghiile cresc în medie cu 0,5 mm pe
sãptãmânã.

»»»»» Firul de pãr creºte cu circa 1,3 centimetri
pe lunã ºi are o duratã de viatã de aproximativ
3 ani.

»»»»» Nou-nãscutul, dupã câteva zile de la
naºtere, îºi va recunoaºte mama dupã miros.

»»»»» De la 30 de ani oamenii încep sã scadã în
înãlþime. Dimineaþa corpul este mai lung cu circa 1-2 centimetri.

»»»»» Omul clipeºte o datã sau de douã ori la 10 secunde, deci de circa 93000 de ori în 24 de
ore.

»»»»» Omul primeºte 83% din informaþiile externe prin vãz, 11% prin auz, 3% prin miros, 1,5%
prin tact ºi 1,5% prin gust.

»»»»» Omul doarme aproximativ 1/3 din viatã. Durata normalã de somn la adolescenþi este de 8-
10 ore, în timp ce un nou-nãscut are nevoie de 16 ore de somn pe zi.

»»»»» Creierul uman conþine aproximativ 100 de milioane de neuroni. Fiecare neuron poate realiza
circa 10000 de sinapse.

»»»»» Greutatea medie a creierului unui bãrbat este de 1350 grame, iar la femei de 1200 grame.
»»»»» Fibrele nervoase din organism mãsoarã 770000 de kilometri, adicã distanþa de la Pãmânt la

Lunã ºi înapoi.
»»»»» Întâmplãrile cel mai des întâlnite în vise sunt: cãderile, eºecurile repetate în deºfãºurarea

unor acþiuni, activitãþi legate de locul de muncã, experienþele sexuale, atacurile sau urmãririle.
»»»»» 12% dintre copiii nãscuþi în Europa ºi SUA sunt gemeni.
»»»»» Caracatiþa are cel mai mare ochi din regnul animal, diametrul acestuia fiind de circa 40 de

centimentri. Cu toate acestea puiul de caracatiþã nou-nãscut are doar dimensiunile unei muºte.
»»»»» Veninul anumitor specii de scorpioni poate ucide un câine în 7 minute ºi un om în câteva

ore.
»»»»» Femela pãianjenului vãduva-neagrã este de 30 de ori mai grea decât masculul.
»»»»» Cel mai mare fluture din lume aparþine speciei TTTTTrrrrroides Victoriaeoides Victoriaeoides Victoriaeoides Victoriaeoides Victoriae din insulele Solomon.

Acesta poate atinge dimensiuni de pânã la 30 de cm lungime.
»»»»» Lacusta WWWWWeta Alpinaeta Alpinaeta Alpinaeta Alpinaeta Alpina se transforma iarna într-un þurþure de gheaþã, iar primãvara revine la

viaþã ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
»»»»» Peºtii nu au pleoape, ei dorm cu ochii deschiºi.
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