
Gyvunai ir augalai 

5. Kgj daro parazitas? 
Parazitai dar vadinami kenkejais . Jie gyvena kitii gyvy botybiy , 
kurios dar vadinamos se imininkais , s^skaita. V ienas garsiausiq 
parazitLj yra uodas , kuris minta musy krauju . Uteles , blusos ir blakes 
irgi maitinasi zmoni i j k rauju . Zarnyne besiveisiancios kirmeles 
sukelia ligas. Taciau esama ir tok iy 
deriniy, kai visi gauna is to naudos : 
pvz., zarnyne gyvena daug 
bakterijy, kurios skat ina virskininn^, 
0 kai kurie medziai ir gryby rDsys 
net negali vieni be kitij egzistuot i . 
Tokius organ izmy derinius 
vadiname ne parazitais , o 
simbiontais. 

7. Kaip aukstai skraido pauksciai? 
Alpinistai pasakoja , kaip sunku kvepuoti uzkopus auksc iau nei 7 0 0 0 
metry. Oras ten yra itin retas: du kartus sunkiai jkvepi , zengi z ingsnj , 
vel du kartus jkvepi , zengi dar vien^ z ingsnj . Taciau toks aukstis 
visiskai ne motais kalninei z^siai. Ji v ienu ypu jveikia Himalajy kalnus 
ir pasiekia daugiau nei 8 0 0 0 metry aukst j , kur iame skraido ir 
keleiviniai lektuvai . 

6. Kuo Skiriasi 
naminis ^ ^ n a s nuo 
kamharinio ^yvuno? 
Begant tukstantmeciams zmogus 
pamego kai kuriuos gyvunus ir 
e m e j u o s laikyti namuose . 
Daugelis siy gyvOny dave zmogui 
dideles naudos: mesos, drabuzi i j , 
padedavo nudirbti ukio darbus. 
Svarbiausi naminiai gyvunai yra 
raguociai , arklys, avis, kiaule, 
vista ir antis . Amfibi jy ir roplig 
naminiais gyvunais nevadiname, 
tac iau esama tokig ZUVLJ ir 
vabzdziy kaip karpiai , 
meduneses bites ir si lkaverpiai . 
Siuolaikiniais naminiais gyvunais 
laikytini laboratorijose laikomi 
gyvDnai: pvz. , peles, ziurkes ir 
muses . Kambariniai gyvunai - tai 
laikomi butuose laukiniai zverys. 

8. Ar ̂ ali gyvunai 
âminti jrankius? 

Talentingiausia siuo poziuriu yra 
Naujosios Kaledonijos va rna . 
Naujoji Kaledonija - tai saly 
grupe tarp Austral i jos ir Fidzio 
saly. Ten gyvena va rna , atrodanti 
kaip musL| paprastoji va rna . Ji 
mielai renka jvairius augalus uoly 
skylese ir plysiuose. Noredama 
susirasti maisto, veikia nuosekl iai 
- is palmes lapy susisuka tokj 
ilg^ kablj, kuriuo gali sumania i 
knebineti. Sios varnos 
pasidarytas jrankis yra 
nagingesnis, negu , pvz . , geba 
simpanzes, noredamos istraukti 
termitus is termityno. 

9. Kurie skraidantys ^ ^ n a i buvo ar yra 
didiiausi? 
Ereliai? Gandra i? Gal skraidantiej i sunys? Ne, didziausi skraidantys 
gyvOnai buvo dinozaur i i laikotarpio pterozaurai . Pvz. , pteranodono 
isskesti sparnai sieke 8 metrus . Taciau jis neturejo p lunksni i . Ilgi 
smulkus kaulai j tempdavo tikriausiai plaukuot^ od^. Pteranodonai 
gaudydavo zuvis vandens pavirsiuje. Jie ismire kaip ir visi kiti didieji 
priesistoriniai ropliai . 



Gyvunai ir augalai 

75. Ar kramto karves kramtom^q ^umq? 
Karves istisas valandas l<rannto, nors j gerkl§ nepaima ne pluostelio. Jos 
atrajoja ta i , suede anksc iau . Tai atrodo taip: karves turi suesti daug 
zoles, nes j i mazai maist inga. Karves nuplesia liezuviu didelj kuokst^ 
zoliy, trumpai pakramto ir nuryja. Praryta zole patenka j skrandj , dar 
vadinam^ didziuoju skrandziu. Ten bakterijos sukelia rOgim^ ir zole 
surugsta panasiai kaip 
rauginti kopustai . Po keleto 
valandy karve atrugsta 
„raugintus kopustus" , kurie 
pasiekia gerki? . Tuomet j i 
rupestingai dar kart^ viskq 
sukramto ir vel praryja, bet 
siuo atveju atrajotas maistas 
patenka j kitg skrandj , 
kuriame prasideda normalus 
virskinimas. 

76. Kodel ziurkenai 
i^a ir iaislinius 
stiklinius rutuliukus? 
Didieji z iurkenai renka viskq, k̂  
tik randa , - paprasciausiai del to , 
kad yra nervingi . leskodamas 
pasaro, sis Afr ikoje gyvenantis 
gyvunas privalo ypac saugotis , 
nes turi daug priesy, kurie 
noretg jj suest i . Todel jis 
pr ikemsa skrandj kaip galedamas 
greiciau ir tik grjz^s j savo narvelj 
pasit ikr ina, ar ta i , kq prarijo, yra 
va lgoma. Kaip gai la , kad baig§ 
zaidim^ vaikai nesusirenka ir 
savo zaisl iniy stikliniij rutul iukg. 

77. Kuo skiriasi 
kukinis triusis nuo 
zuikio? 
Sios dvi rusys turi didelig 
skirtumy. Laukinis triusis kasa 
zemeje issisakojancius urvel ius. 
Jis aktyvus nakt j , mazesnis nei 
zuikis, jo ausys t rumpesnes . 
Zuikis niekada nekasa urvg. Jis 
slepiasi ploksciuose jdub imuose , 
yra didesnis nei tr iusis, jo ausys 
ilgesnes. 

78. Ar sermuonelis is tiesq verciasi kulverscia? 
30 cent imetrg ilgio sermuonel is ne is gero gyvenimo verciasi 
kulverscia . Jis mielai soka pries triusj , kuris tupi prie jo guolio, ir netgi 
apsivercia kulverscia . Triusis tai stebi lyg uzhipnot izuotas . Staiga 
sermuonel is puola ir suleidzia dantis j triusio nugarq tuoj uz galvos ir 
perkanda stubur^. Triusis zuna . iVIazajam sermuonel iui sunku 
nutempti grobj j savo urv^. 

79. Kodel kaciq akys zaizaruoja? 
Kaciy akys zaizaruoja naktj , kai susiduria su sviesos spindul iu . Taip 
spindi pe ledy , z iu rk i L j , 
suny , st irni i ir net vorii 
akys . VisLi siy gyvuny 
akyse yra tam tikros 
rusies veidrodel ia i , 
kurie atspindi j akj 
patekusi^ svies^. 
Gyvunai su tokiomis 
akimis ypac gerai mato 
naktj . Mes , zmones , 
naktj esame beveik 
aki i . Panasiai svies^ 
atspindi dviracio 
reflektoriai (atsvaitai) . 



Zeme ir visata 

172. Kick yra ivai^zdynq* 

Pazvelg^ j dangy , matome , kad daugelis zvaigzdziy sudaro grupes , 
kurias lengva pazint i . Jvairiais laikais zmones mate gausyb? 
zvaigzdyny, kuriuose jzvelge dievus, didvyrius, gyvunus ar daiktus . 
Taciau daznai pasitaiko, kad kurio nors zvaigzdyno zvaigzdes 
tarpusavyje neturi nieko bendra . Daznai jos nutolusios per gana didelj 
atstum^. 1925 metais astronomai nustate , kad yra tik 88 zva igzdynai . 
Kiekvienas dangaus taskelis priklauso kuriam nors zva igzdynui . 
Zinomiausi zvaigzdynai yra Mazieji ir Didieji Grjzulo ratal . 

173. Kas yra 
SViesmetis? 
Visatoje vyraujantys atstumai yra 
be galo dideli . iq negal ima 
apskaiciuoti metrais ar net 
ki lometrais . Zeme yra apvali ir 
nutolusi nuo Saules 150 milijonq 
k i lometry . Norint nurodyti 
atstum^ iki zvaigzdziy , 
vartojamas terminas - sviesmetis. 
Tai yra a tkarpa , kuriq sviesa 
nukel iauja per vienerius metus , o 
tai yra 9 ,5 mili jardg ki lometry . 
Nuo Zemes iki art imiausios 
zvaigzdes yra 4 , 3 sviesmeciy . 

174. Ar Saule yra 
§viesiausia zvaî xde? 
Zvaigzdes, kurioms priklauso ir 
Saule, sviecia ir nejuda danguje . 
Todel jos vadinamos 
nejudanciomis zva igzdemis . 
Sirijus sviecia desimt kartg 
sviesiau nei Saule , bet del tol imo 
atstumojis musi i akiai atrodo 
silpniau svieciantis, nors j j gal ima 
regeti ir be z iuroni j . Taciau jis 
pasirodo danguje ne istisus 
metus, 0 tik rugpjucio pabaigoje 
rytiniame zva igzdetame danguje . 
Sirijus yra pagrindine Didziojo 
Suns zvaigzdyno zvaigzde. Todel 
jis dar vadinamas Suns zva igzde. 
Anksciau Sirijus pasirodydavo 
liepos menesj , kai budavo ypac 
karstos dienos, todel pagal 
zvaigzdes pavadinim^ t^ laikq 
vokieciai vadindavo suniskomis 
dienomis. 

175. Kodel sviecia krintancios xvaî xdes? 
Kosmose tarp planety sukuriuoja nesuskaic iuojama daugybe dulkiy 
grudel iy . Ypac daug jg sut inkama juostoje tarp Marso ir Jupiterio. Kai 
kurie pal ieka si^ juost^ ir pasuka link Zemes . Pries nukrisdami ant 
Zemes , j ie turi pereiti oro s luoksnius , kuriuose susiduria su tr int imi , 
jkaista ir sudega daugel io ki lometrg aukstyje, virs musg galvg 
pal ikdami svieciantj pedsak^, kurj vad iname krintancia zvaigzde. 
Didesnes daleles nukr inta ant Zemes kaip meteorita i . 

J 



Zmogus ir mityba 

338. Kaip atsiranda spuo^ai? 
Odoje yra daug mazycig riebalinig liaul<g, l<uriose susidaro riebalg ir 
rugsties misinys. Sios liaul<os padengia od^ plonu s luoksniu , 
neleidzianciu jai isdziuti ir 
sauganciu nuo l igg. Sios 
liaukos turi angeles , 
kuriose kaupiasi r iebalai . 
Kai jie nebegali issiverzti j 
odos pavirsig, susidaro 
gumbelis. Jei jj pakasa i , 
gali prasideti uzdegimas . 
Spuogas padideja ir ima 
skaudeti, nes j ame 
susikaupia ne tik r iebalai , 
bet ir puliai . 

339. Kiekkraujo turi 
^mo^us? 
Mazdaug desimtadalj kuno 
svorio sudaro kraujas. Vaikas , 
kuris sveria 30 k i logramg, jo turi 
2 ,5 litro. Tai nera daug , todel 
vaikai negali duoti kraujo. 
Suaugusiej i turi 6 litrus kraujo, 
tad j iems visai nesunku kaip 
donorams duoti pus? litro 
kraujo. Beje, naujas kraujas 
susidaro stipriuosiuose kauluose, 
pvz . , s launies kaule . 

340. Kodel kraujas yra 
raudonas? 
Kraujyje yra raudong dazg - he-
moglobino, kuris pripildo kraujo 
l^steles - raudonuosius kraujo ku-
nelius. Hemoglobinas - tai bal-
tymas su gelezies a tomu viduryje. 
Jis gali jsavinti deguonj . Deguonies 
prisotintas kraujas bona sviesiai 
raudonas, o mazai turintis - t am-
siai raudonas. Beveik visg gyvg 
butybig kraujas yra raudonas . Tik 
Antarktidos poliarineje juroje 
rastos vadinamosios jauciarages 
(zuvys), kurios issivercia be 
hemoglobino, bet jg sirdis turi 
gana greitai varineti krauj^. Salia 
raudongjg kraujo kunel ig 
(eritrocitg) yra ir baltieji kraujo 
kuneliai ( leukocitai ) , kurie kovoja 
su prasiskverbusiais ligg sukelejais . 
Tam reikia dar treciosios kraujo 
l^stelig grupes - t romboci tg , kurie 
vercia kraujo sukreset i , jei 
susizeidus ats iranda za izda . 

341. Kodel atsiranda 
oda", kai mums Salta? 
Lauke sa l ta , o tu 
apsirenggs tik 
marskinel ia is . 
Siurpas krecia tavo 
kun^, oda 
pasiurpsta , 
ats i randa „z^sies 
o d a " . Mat tada tavo 
kuno plaukeliai 
atsistoja. Si 
organizmo reakcija 
paveldeta is gyvung . 
GyvDnai , kai sa l ta , 
ispucia savo kail j . 
Tada tarp plaukel ig 
susidaro daugiau 
oro, kuris yra geras 
izoliatorius. Zmones 
nebeturi kai l io, bet 
tvyrant salciui odos 
raumenys vis dar 
sus i t raukia . 


