
Паякът голиатов птицеяд е 
показан тук в реални размери. 

Разстоянието между краката му 
от връх до връх достига до 28 ñì – 
колкото голяма чиния за хранене.

ВИЖ ТИ!
Повече от 1500 изумителни факта

Светът около нас, представен в сравнения



Това са посуми джуджета 
в действителни размери. 

Дължината на тези 
миниатюрни торбести 
бозайници, известни и 

като тасманийски кускуси, 
е едва 5 ñì. Дори ако се 

покатерят един върху друг, 
двете посумчета 

пак ще бъдат по-ниски 
от чаена лъжичка.

THE BOOK OF COMPARISONS
First American Edition 2018

Kane Miller, A Division of EDC Publishing

Copyright © 2018 Quarto Publishing plc

Published by arrangement with Ivy Kids, an imprint of The Quarto Group.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, transmitted 

or stored in an information retrieval system in any form or by any means, graphic, 

electronic or mechanical, including photocopying, taping and recording, 

without prior written permission from the publisher.

ВИЖ ТИ! 
Повече от 1500 изумителни факта

© Издателство „Фют“, 2018

Автор: Клайв Гифърд

Илюстрации: Пол Бостън

Превод: Ирина Манушева, Антон Татаров 

Консултант: проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., Национален природонаучен музей – БАН, 

Тази книга е предмет на авторско и търговско право на издателя. 

Използването на текста и оформлението без съгласието на издателя е забранено. 

Продаването, препродаването, заемането, наемането и пускането в обращение 

по друг начин, освен по начин, определен от издателя и закона, е забранено.

ISBN 978-619-199-364-2

Отпечатано в Китай

www.fiut.bg

Клайв Гифърд
Илюстрации Пол Бостън

Издателство „Фют“

ВИЖ ТИ!



Ñúäúðæàíèå ÁÅÇÑÏÎÐÍÈßÒ ÃÈÃÀÍÒ. Âèæòå èçìåðåíèÿòà íà íàé-ãîëÿìîòî æèâîòíî!

ÏÐÀÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÐÅÊÎÐÄÈ. Ìàëêè è ãîëåìè äèíîçàâðè

ÐÅÊÎÐÄÜÎÐÈ ÏÎ ÕÀÏÂÀÍÅ È ÎÒÄÅËßÍÅ. Àïåòèòúò è èçïðàæíåíèÿòà íà ãîëåìèòå ãëàäíèöè

ÄÐÚÇÊÈ È ÎÏÀÑÍÈ. Äà ïðåäèçâèêâàø ñúäáàòà!

ÈÇÌÅÐÅÍÈß Â ÑÏÎÐÒÀ. Êîé ðèòà íàé-ñèëíî, õâúðëÿ íàé-äàëå÷ è ñêà÷à íàé-âèñîêî?

ÑÊÀ×ÀÉ! Íàé-äúëãèòå ñêîêîâå íà æèâîòíè è õîðà

ÂËÀÄÅÒÅËÈ ÍÀ ÑÊÎÐÎÑÒÒÀ. Íàé-áúðçèòå ñúùåñòâà âúâ âúçäóõà, íà ñóøàòà è âúâ âîäàòà

ÑÊÎÐÎÑÒÍÈ ÌÀØÈÍÈ. Íàé-áúðçèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà

ÈÌÀ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÂÑÈ×ÊÈ! Íàé-ãîëåìèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀ ÍÀÄÏÐÅÂÀÐÀ. Ðàçìåðè è ñêîðîñòè íà êîñìè÷åñêèòå àïàðàòè

×ÓÄÎÂÈÙÀ ÍÀ ÏÚÒß. Ìîùíîñòòà íà ñóïåðìàøèíèòå

Â ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÍÀÓÊÀÒÀ. Ìîãúùè èçîáðåòåíèÿ â ïîìîù íà ó÷åíèòå

ÍÀÉ-ÑÈËÍÈÒÅ ÆÈÂÎÒÍÈ. ×îâåêúò ñðåùó òîðíèÿ áðúìáàð

ÑÌÚÐÒÎÍÎÑÍÈ ÆÈÂÎÒÍÈ. Êîå å íàé-îïàñíîòî ñúùåñòâî íà Çåìÿòà?

ÑÂÐÚÕÑÅÒÈÂÀ. ×óâñòâèòåëíîñòòà íà ñåòèâàòà ïðè ÷îâåêà è ïðè æèâîòíèòå

ØÀÌÏÈÎÍÈ ÏÎ ÎÖÅËßÂÀÍÅ. Íàé-óñòîé÷èâèòå è èçäðúæëèâè îðãàíèçìè íà ïëàíåòàòà

ÏÎÐÀÑÒÂÀÍÅ. Òåìïîâåòå íà ðàñòåæ ïðè ðàñòåíèÿòà, æèâîòíèòå è ÷îâåêà

ÏÐÎÄÚËÆÈÒÅËÍÎÑÒ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ. Ñúùåñòâóâà ëè áåçñìúðòèå?

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÇÅÌßÒÀ Â ÅÄÍÀ ÃÎÄÈÍÀ. Îñíîâíè åòàïè îò ðàçâèòèåòî íà ñâåòà

ÂÀØÈÒÅ ÑÐÀÂÍÅÍÈß. Íàïðàâåòå è çàïèøåòå ñâîè ñðàâíåíèÿ!

ÀÇÁÓ×ÅÍ ÏÎÊÀÇÀËÅÖ

ÇÀ ÒÀÇÈ ÊÍÈÃÀ

”ÌÀËÊÎ“ È ”ÃÎËßÌÎ“. Êàê ñå ïðàâÿò ñðàâíåíèÿòà?

ÁÐÎßÒ ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ. Êàê ñå ñúáèðàò íà Çåìÿòà?

ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÍÀ ×ÎÂÅØÊÎÒÎ ÒßËÎ. Êàêâî ïîêàçâàò ÷èñëàòà çà òÿëîòî íè?

ÅÍÅÐÃÈßÒÀ ÍÀ ÇÅÌßÒÀ. Ñèëàòà íà ïðèðîäíèòå ñòèõèè

ÅÍÅÐÃÈßÒÀ ÎÊÎËÎ ÍÀÑ. Êàê ñå ñúçäàâà, èçìåðâà è èçïîëçâà åíåðãèÿòà?

×ÓÄÅÑÀÒÀ ÍÀ ÂÐÅÌÅÒÎ. Êîè ñà íàé-åêñòðåìíèòå ñòîéíîñòè íà åëåìåíòèòå íà âðåìåòî?

ÂÎÄÅÍ ÑÂßÒ. Êîëêî âîäà èìà íà Çåìÿòà?

ÐÀÑÒÅÍÈßÒÀ. Îò îãðîìíèòå äúðâåòà äî ìèíèàòþðíèòå ñåìåíöà

ÍÅ ÏÎÃËÅÆÄÀÉ ÍÀÄÎËÓ! Íàé-âèñîêèòå æèâîòíè, äúðâåòà, ñãðàäè è ïëàíèíè

ØÅÌÅÒÍÈ ÂÈÑÈÍÈ. Äà ïîãëåäíåì îò âèñîêî!

ÏÎÒÀÉÍÈ ÄÚËÁÈÍÈ. Íàé-íèñêèòå, íàé-äúëáîêèòå è íàé-òúìíèòå êúò÷åòà íà ïëàíåòàòà

ÏÎÄÂÎÄÅÍ ÆÈÂÎÒ. Äà ñå ãìóðíåì è èçìåðèì ñâåòà ïîä âúëíèòå!

ÆÅÃÀ È ÑÒÓÄ. Òåìïåðàòóðèòå ïî ñâåòà è êàê ñå îöåëÿâà ïðè òÿõ

ÄÚËÃÎ, ÏÎ-ÄÚËÃÎ, ÍÀÉ-ÄÚËÃÎ. Äâóáîé ìåæäó òâîðåíèÿòà íà ÷îâåêà è íà ïðèðîäàòà

ÅÊÑÒÐÅÌÍÈ ÏÚÒÅØÅÑÒÂÅÍÈÖÈ. Ðåêîðäíè ðàçñòîÿíèÿ, èçìèíàòè îò õîðà è îò æèâîòíè

ÍÀØÅÒÎ ÌßÑÒÎ Â ÊÎÑÌÎÑÀ. Ñëúí÷åâàòà ñèñòåìà, ïðåäñòàâåíà â ìàùàáà íà ïëîäîâå

ÍÅÎÁßÒÍÀÒÀ ÂÑÅËÅÍÀ. Ðàçñòîÿíèÿòà â Ñëúí÷åâàòà ñèñòåìà è îòâúä íåÿ

ÃÐÀÂÈÒÀÖÈßÒÀ. Êàêâî áè áèëî òåãëîòî âè íà äðóãèòå ïëàíåòè?

ÃÐÀÌÀÄÍÈ ÃÀÄÈÍÊÈ. Íàé-åäðèòå íàñåêîìè, ïàÿöè è îõëþâè

ØÅÏÀ ÆÈÂÎÒ. Íàé-ìàëêèòå ñúùåñòâà íà Çåìÿòà

ÏÎÄ ÌÈÊÐÎÑÊÎÏ. Âèæòå òîâà, êîåòî îêîòî íå âèæäà!

ÂÅËÈÊÀÍÈÒÅ ÊÐÀÉ ÍÀÑ. Íàé-åäðèòå ñúùåñòâà íà ïëàíåòàòà
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Íèå ïîñòîÿííî ñðàâíÿâàìå íåùàòà îêîëî ñåáå ñè – ïîäðåæäàìå ñå 
ïî âèñî÷èíà â êëàñ, èçáèðàìå ñè íàé-ãîëÿìîòî ïàð÷å òîðòà. 
Íî íå å çàäúëæèòåëíî äà ñðàâíÿâàìå ñàìî õîðà ñ õîðà èëè 

òîðòè ñ òîðòè. Àêî èçëåçåì èçâúí òåçè ðàìêè, ìîæå äà íàó÷èì 
èçóìèòåëíè íåùà! Ùå ñå îïèòàìå äà ñðàâíèì âúëíèòå öóíàìè ñúñ 
ñãðàäè, äúðâåòàòà – ñúñ ñàìîëåòè, ïàÿöèòå – ñ òî÷êàòà â êðàÿ íà 
èçðå÷åíèÿòà. Ùå èçñëåäâàìå âèñî÷èíàòà íà ïëàíèíèòå, ìîñòîâåòå 
è íåáîñòúðãà÷èòå è ùå ñè ïðåäñòàâèì êîëêî äúëáîêî áèõà ñòèãíàëè, 

àêî ãè îáúðíåì íàîïàêè. Ùå ðàçáåðåì êîëêî ìîùíè ñà 
íàé-ìîùíèòå ìàøèíè â ñðàâíåíèå ñ ïðèðîäíèòå ñèëè è ùå 

äîñòèãíåì äî íàé-äàëå÷íèòå êúò÷åòà íà Êîñìîñà, çà äà âèäèì êàê 
èçãëåæäà íàøàòà ïëàíåòà â ñðàâíåíèå ñ äðóãèòå íåáåñíè òåëà. 

Ùå ñðåùíåì ñòðàííè ñúçäàíèÿ è ùå îòêðèåì íåâåðîÿòíè ôàêòè. 
Ùå íàó÷èì êîå å äúðâîòî, êîåòî ïîáèðà íàä 770 âàíè âîäà, êîé âèä 

êîðàë å îòïðàçíóâàë 4000-íèÿ ñè ðîæäåí äåí ïðåäè ïîâå÷å 
îò 250 ãîäèíè è êîÿ âúçðàñòíà àêóëà å ïî-êúñè÷êà îò ìîëèâ.

Íåêà çàåäíî ïîãëåäíåì ñâåòà ñ íîâè î÷è!

Çà òàçè êíèãà

На Земята има 
1386 ìèëèîíà êóáè÷íè êèëîìåòðà âîäà. 

Това прави около 554 трилиона 
басейна с олимпийски размери. 

Вижте повече на стр. 20.

Най-бързото животно 
е соколът скитник, 

който пикира 
със скорост до 

389 êì â ÷àñ – над 
три пъти по-бързо 
от бягащ гепард.

Светкавицата може да 
нагрее въздуха около себе 
си до почти 28 000ÎÑ 
– близо 5 ïúòè ïîâå÷å 

от температурата на 
повърхността на Слънцето.

Колибрито на Анна е дълго около 10 см, но за една секунда 
прелита разстояние, равно на 385 ïúòè собствената му дължина. 

За сравнение скоростта на сокола скитник е 200 дължини 
на тялото му в секунда. Съотношението между дължината 

и скоростта при космическа совалка, навлизаща отново 
в земната атмосфера, е многократно по-малко.

Най-голямата регистрирана вълна 
цунами е с невъобразимата височина 
от 524 м. В открития океан тези 
огромни вълни развиват скорост 
над 800 êì â ÷àñ – колкото някои 

реактивни самолети.

Един обикновен купест 
облак е широк 1 км 

и съдържа около 
500 000 ëèòðà вода.

Такъв облак 
тежи 

колкото 
83 слона.

Скоростният рекорд за моторна лодка „F1“ 
е 244.94 êì â ÷àñ. Поставен е през 2005 г. 
от Гуидо Капелини. Малко коли могат 

да го надминат.

Най-високата засечена скорост под вода е тази 
на черния марлин – 129 êì â ÷àñ, с 16 км в час 

повече от скоростта на гепарда.

Най-високо летящото 
насекомо е земната пчела, 
която лети на височина 
до 9000 ì – по-високо 

от връх Еверест.

Езикът на синия кит 
тежи над 2.7 òîíà, което 
е две трети от теглото 

на един слон.

Очите на гигантския 
калмар са почти 

колкото футболни 
топки, благодарение 
на което той вижда 

дори в тъмните 
дълбини на океана.

ÍÅÊÀ ÑÐÀÂÍÅÍÈßÒÀ ÇÀÏÎ×ÍÀÒ... ÑÅÃÀ!



”Ìàëêî“ è ”ãîëÿìî“
Ïîíÿêîãà å òðóäíî äà ñè ïðåäñòàâèì ðàçìåðèòå íà íåùî, 
êîåòî íèêîãà íå ñìå âèæäàëè, îñîáåíî àêî å ìíîãî, ìíîãî 

ãîëÿìî èëè ïúê ìíîãî, ìíîãî ìàëêî. Â íÿêîè ñëó÷àè 
èçìåðåíèÿòà â ñòàíäàðòíèòå ìåðíè åäèíèöè ïîìàãàò, 
íî íåðÿäêî òå íè çâó÷àò ïðîñòî êàòî ëèøåíè îò ñìèñúë 

÷èñëà. Òîãàâà ìîæåì äà ñè ïðåäñòàâèì ãîëåìèíàòà 
íà îáåêòèòå, êàòî ãè ñðàâíèì ñ íåùî ïîçíàòî.

Îáåêòèòå, ñ êîèòî ñðàâíÿâàìå, ñå íàðè÷àò åòàëîíè. 
Òå ìîãàò äà ñà íàé-ðàçëè÷íè – íàïðèìåð ñèí êèò èëè 

êîñìè÷åñêà ñòàíöèÿ, ìîëèâè, ôóòáîëíè èãðèùà èëè 
äåñåòãîäèøíè äåöà. Íÿêîè åòàëîíè èìàò ïîñòîÿííè 

è òî÷íî îïðåäåëåíè ðàçìåðè, íî äðóãè âàðèðàò –
íå âñè÷êè êèòîâå èëè äåñåòãîäèøíè äåöà ñà 
åäíàêâè, çàòîâà â êíèãàòà èçïîëçâàìå ñðåäíè 

ñòîéíîñòè, îïðåäåëåíè îò ñïåöèàëèñòè.
Ïîâå÷å çà òîâà ùå íàó÷èòå íà ñòð. 96.
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Всеки ден се раждат около 360 000 души, или поне 4 бебета на всяка секунда. 
Това означава, че са нужни:

Около 
ÅÄÍÀ ×ÅÒÂÚÐÒ 

(25 %) от 
хората на 

Земята са на 
възраст под 
15 години.

3 ÑÅÊÓÍÄÈ, 
за да се роди цял футболен 

отбор плюс съдия.

6 ×ÀÑÀ È 7 ÌÈÍÓÒÈ, 
за да се напълнят трибуните на огромен 

стадион с 88 080 запалянковци.

1 ÄÅÍ, 16 ×ÀÑÀ, 1 ÌÈÍÓÒÀ È 2 ÑÅÊÓÍÄÈ, 
за да се достигне броят на 

населението на държавата Люксембург.

Да приемем, че размахът на ръцете при хората 
е средно 1.4 м. В такъв случай, ако всичките 
7.5 милиарда души на планетата се подредят 

в кръг, като само докосват пръстите на 
разперените си ръце, диаметърът на образуваната 

окръжност ще е 3.4 милиона километра.

50.4 %
Мъжете 

съставляват 
съвсем малко 
повече от 
половината 
население на 

Земята.

49.6 %
Жените са 
малко под 
половината 

от жителите 
на Земята.

По-малко от 
ÅÄÍÀ ÄÅÑÅÒÀ 
са на възраст 
над 65 години.

Останалите са 
на възраст от 
16 до 64 години. 

Ако населението на Земята беше разпределено равномерно по земната суша, 

на всеки ÅÄÈÍ ÊÂÀÄÐÀÒÅÍ ÊÈËÎÌÅÒÚÐ площ щяха да живеят само по 51-52-ìà äóøè.

1 êâ. êì

Най-гъсто населеното място на Земята 
е град Макао в Южен Китай. Там живеят 

по 22 615 äóøè íà 1 êâ. êì.

=
187 игрища за 

американски футбол
(Взехме за сравнение това 
игрище, защото то е с 
постоянен размер от 

120х53.3 ярда, или 
приблизително 109.7х48.7 м, 

докато размерите на игрищата 
за футбол варират и при 

международните състезания 
те са 100–110х64–75 м.)

В Монголия живеят 
сравнително малко 
хора. Гъстотата на 
населението там е 

2-ìà äóøè íà 1 êâ. êì.

Това означава, че в Макао на около 120 äóøè 
се пада площ колкото само едно игрище. 

Това означава, че при равномерно 
разпределение на населението по сушата, 
всеки човек би разполагал с площ колкото 

3.7 èãðèùà за американски футбол.

×ÎÂÅØÊÀ ÏÈÐÀÌÈÄÀ
Взети заедно, хората тежат 

около 331 милиона тона – 
56 пъти повече, 

отколкото 
Хеопсовата 

пирамида.

ÏËÀÍÈÍÈ ÎÒ ÕÐÀÍÀ
Човечеството консумира 

приблизително по 
856 тона храна на всеки 

10 секунди.ÍÀÉ-ÌÀËÊÀÒÀ ÄÚÐÆÀÂÀ
Населението на Ватикана е едва 
800 души – толкова пътници се 
побират на борда на самолет 

„Еърбъс А380“.

È ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ ÄÀ ÍÀÐÀÑÒÂÀ
Според някои изчисления до 2056 г. 
населението на Земята ще достигне 

10 милиарда души.

ÅÄÈÍ ÂÚÐÕÓ ÄÐÓÃ
Ако всички жители на Китай 

застанат един върху друг, 
стъпили на раменете си, 

ще образуват кула, висока около 
2.04 милиона километра – пет 
пъти повече от разстоянието 

между Земята и Луната.

ÕÎÐÀÒÀ 
Â ×ÈÑËÀ

2017 г.

2023 г.

2056 г.

7.5 милиарда

8 милиарда

10 милиарда

ÏÐÅÍÀÑÅËÅÍÎÑÒ
Един от най-многолюдните градове 

в света е Шанхай, в Китай. 
Жителите му наброяват 

24 152 000 души 
– колкото е 
населението 

на цяла 
Австралия.

x56

Радиусът
 на този кръг би бил 4 пъти по

-гол
ям

 от
 р
аз

ст
оя

ни
ет

о 
м
еж

ду
 З

ем
ят

а 
и
 Л

ун
ат

а.

Áðîÿò íà 
õîðàòà

Ïðåäè 2000 ãîäèíè íà Çåìÿòà æèâååëè îêîëî 300 ìèëèîíà äóøè. 
Ïðåç 1804 ã. õîðàòà âå÷å áèëè åäèí ìèëèàðä, à ïðåç 2017 ã. 
áðîÿò èì íàäõâúðëè 7.5 ìèëèàðäà! Òîâà å 25 ïúòè ïîâå÷å, 
îòêîëêîòî ïðåäè 2000 ãîäèíè.

ËÓÍÀ

3.4
 мили

она
 ки

лом
ет

ра

ÇÅÌß
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Èçìåðåíèÿ íà 
÷îâåøêîòî òÿëî
Âñåêè ÷îâåê â íà÷àëîòî íà æèâîòà ñè ïðåäñòàâëÿâà 
ìèêðîñêîïè÷íà îïëîäåíà ÿéöåêëåòêà. Îò íåÿ ñå 
ðàçâèâà áåáå – ìîì÷å èëè ìîìè÷å, êîåòî ñëåä 
ðàæäàíåòî ñè ïðîäúëæàâà äà ðàñòå ÷àê äî îêîëî 
äâàéñåòàòà ñè ãîäèíà. Äà ðàçãëåäàìå íÿêîè èçìåðåíèÿ 
íà ÷îâåøêîòî òÿëî.

Размахът на ръцете (разстоянието 
от връх до връх на пръстите 

на двете разперени ръце) е 
приблизително равен на ръста.

Ръката (горният крайник от 
китката до върха на пръстите) 

е приблизително равна на 
височината на лицето.

Предмишницата (горният 
крайник от лакътя до китката) 

е приблизително равна на 
дължината на стъпалото.

Въпреки че хората се различават по размерите 
и формата на тялото си, съотношението 

между някои телесни части е приблизително 
еднакво при всички хора.

Кожата на възрастен човек тежи 3-4 êã.

Слюнчените жлези в устата отделят до 1.5 ëèòðà слюнка на ден.

Със своя диаметър от 0.1 ñì 
човешката яйцеклетка е около

3 ÏÚÒÈ ÏÎ-ÌÀËÊÀ 
от зрънце сол.

…и е ÒÎ×ÍÎ ÊÎËÊÎÒÎ е дължината на най-
мъничката кост в човешкото тяло – 

стремето, една от трите слухови костици 
във вътрешността на ухото.

ÐÅÀËÅÍ 
ÐÀÇÌÅÐ ÍÀ 
ÑÒÐÅÌÅÒÎ

Кръвта непрестанно циркулира в цялото тяло. 
Всеки ден кръвта на възрастен човек изминава 

по 19 000 êì.

Това е приблизително 
разстоянието от Великобритания 

до Нова Зеландия.

…за да напълни 
резервоарите на 

„Боинг 757“.

…колкото 
голям 
пъпеш.

…колкото един 
грейпфрут.

А при възрастния 
човек тежи 

1300-1400 ãðàìà…

Ñ ÃÎÄÈÍÈÒÅ ÌÎÇÚÊÚÒ ÑÚÙÎ ÐÀÑÒÅ.

Храната се усвоява в тънкото черво – то представлява 
дълга мека тръба, навита в коремната кухина.

…колкото е широка стандартната футболна врата.

В човешкото тяло има 
около 650 мускула.

…и е дълга приблизително 
колкото е височината на 

новородено бебе.

Най-голямата 
кост в 

човешкото тяло 
е бедрената 

кост.

При раждането той тежи 
350-400 ãðàìà…

А ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈßÒ 
ÌÓÑÊÓË се намира 

в седалището.

ÍÀÉ-ÌÀËÊÈßÒ 
ÌÓÑÊÓË се намира 
в ухото, закрепен 
е за стремето.

Бедрената кост на възрастен 
човек е около 135 ÏÚÒÈ по-дълга 

от стремето…

Тя съставлява 
около 25-26 % 

 от ръста 
на възрастен 

човек.

За една година 
човек може 
да отдели 

достатъчно 
слюнка, за да 
напълни…

В разгънато положение дължината му достига 7.3 ìåòðà…

Ако се разгъне, 
тя ще покрие 

2 êâàäðàòíè 
ìåòðà... 

…3.5 вани за къпане.

Някои части на тялото 
никога не спират да растат. 

Ноктите на ръцете 
например се удължават 

средно с 3.4 ìì на месец, 
което е ÄÂÀ ÏÚÒÈ ÏÎ-ÁÚÐÇÎ 

от растежа на ноктите 
на краката...

…
ко

ет
о
 е

 п
ри

бл
и
зи

т
ел

н
о
 

п
ло

щ
т
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н
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ед
н
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за
ви

в
ка

.

×ÎÂÅØÊÀ 
ßÉÖÅÊËÅÒÊÀ

ÇÐÚÍÖÅ 
ÑÎË

= =

При всеки свой 
удар сърцето 

изтласква около 
70 ìèëèëèòðà кръв.

Ако сърцето ви бие със 
72 ÓÄÀÐÀ Â ÌÈÍÓÒÀ, за 6 дни 

то ще изтласка достатъчно кръв…
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Âîäåí 
ñâÿò

Ñóøàòà çàåìà ìàëêî ïîä åäíà òðåòà îò ïîâúðõíîñòòà íà Çåìÿòà. 
Îñòàíàëàòà ÷àñò îò çåìíàòà ïîâúðõíîñò å ïîêðèòà ñ íåîáÿòíàòà 
øèð íà ìîðåòàòà è îêåàíèòå, êîèòî íàðè÷àìå ñ îáùîòî 
èìå Ñâåòîâåí îêåàí, òúé êàòî ñà ñâúðçàíè ïîìåæäó ñè.

Подобно на всички живи организми, ×ÎÂÅÊÚÒ също е изграден предимно 
от вода. По-голямата част от нея се намира в микроскопичните клетки, 
които изграждат тялото ни. Човек умира, ако загуби 20% от нормалното 

съдържание на вода в тялото си. При загуба на 2% усещаме жажда.

Мозъкът съдържа смайващите 
80 % вода. Клетките 

постоянно губят вода и 
не могат да функционират 

правилно, ако тя не се 
възстановява постоянно. Затова 
е важно да се пие достатъчно 
вода, особено при физическо и 

умствено натоварване.

Количеството на 
водата в тялото 

на възрастен 
мъж се равнява 
на около 47.5 
ÅÄÍÎËÈÒÐÎÂÈ 

ØÈØÅÒÀ с вода.

=

Ако в
и зале

е 300-тонна вълна, ще се почувствате 
така, с

якаш на главата ви са се стоварили 
едновременно 110 ÄÆÈÏÀ. 

Солена
та вода е

 по-тежка от сладката. Теглото 
на го

ляма вълна 
в морето може да надхвърли 

ÈÇÂÚÍÇÅÌÅÍ ÆÈÂÎÒ
Животът може би се е заро-
дил около хидротермалните 
извори на океанското дъно, 

откъдето извира гореща вода. 
Смята се, че под ледената об-
вивка на Сатурновия спътник 

Енцелад има горещ океан. Дали в 
него ще бъдат открити извън-

земни форми на живот?

ÂÎÄÅÍ ÊÐÚÃÎÂÐÀÒ
Водата непрестанно се движи между 
сушата, океаните и въздуха, като 
преминава от едно състояние в 

друго. Това означава, че днешната 
вода вероятно съдържа 

следи от водата, 
която са пили 
динозаврите.

ÆÀÄÍÈ ËÈ ÑÒÅ?
Човек може да 
оцелее и месец 

без храна, 
но само 
3-6 дни 
без вода. 

ÀÑÒÅÐÎÈÄÈÒÅ ÂÐÚÕËÈÒÀÒ
По-голямата част от водата се е 

образувала на Земята. Учените обаче 
смятат, че преди 4 милиарда години 

тя е била пренесена от ледени 
астероиди, които астероиди, ко

рали бомбарди
илиони Земята ми
и. години

ÍÅÍÀÑÈÒÍÈÒÅ ÒÎÀËÅÒÍÈ
Една четвърт от водата, 

потребявана от домакинствата 
в САЩ, отива в тоалетните. 

Старите тоалетни казанчета за 
едно измиване изразходват 22 литра. 
Ако всички казанчета се подменят 
с новите модели, изразходващи по 

6 литра, ще се пестят по 2 милиарда 
литра при всяко пускане на водата.

ÓÍÈÊÀËÍÀÒÀ ÂÎÄÀ
Âîäàòà å åäèíñòâåíîòî âåùåñòâî íà Çåìÿòà, 
êîåòî ñúùåñòâóâà â ïðèðîäàòà â òðèòå ñè 
ñúñòîÿíèÿ – òå÷íî, òâúðäî è ãàçîîáðàçíî.

Всеки килограм от нея съдържа средно 
по 35 грама разтворени соли и това 
е 8 пъти повече от допустимото за пиене и напояване.

Тази вода
 става за пие

не, 

но е труднодост
ъпна.

Ако Земята е 
с размерите на 

баскетболна топка, 
водата би изпълнила 
топче за пинг-понг, 
а годната за пиене 
вода би била една 

капка. 

Ако земната 
повърхност беше 

равна – без планини и 
падини на сушата и 
по океанското дъно, 
Световният океан 
би я залял с воден 
слой, дебел 2.7 км.

97 % 
солена вода в Световния океан. 

2 % 

сладка во
да в замръзнало 

състояние на 
полюсите 

и в планинскит
е ледници

1 % 

сладка во
да в реки

те, езерата, 

блатата, подземните води, въ
в 

въздуха и
 в телата на живите организм

и 

(растения, животни и хора
).

От нея завис
и животът 

на планетата.

Общото количество вода на Земята е 
1386 ìèëèîíà êóáè÷íè êèëîìåòðà, или 1 386 000 трилиона 

литра (трилионът е число с 12 нули). Ето как се 
разпределят водните запаси на Земята:

При новороденото бебе 
водата съставлява 75 % 

от тялото му.
50%50% 65% 60% 80%

ãàçîîáðàçíî: 
âîäíè ïàðè

òå÷íî: âîäàòâúðäî: ëåä

Наричат Земята 
Синята планета, защото 
от Космоса изглежда синя 
заради преобладаващата 

водна повърхност.

300 ÒÎÍÀ.

Колкото по-млад е човек, 
толкова по-голям е 
делът на водата в 

тялото му. 


