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Deși se spune că elefanții au „pielea groasă“, 
pielea lor este foarte sensibilă.

Nu îți place când îți cad dinții de lapte? 
Gândește-te că se poate și mai rău… Elefanții 
își schimbă molarii de cinci ori pe parcursul 
vieții!

Urechile elefantului african au forma 
continentului Africa.

Despre elefanți
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Știai că…

  …păsările colibri sunt singurele 
păsări care pot zbura și cu spatele?

  …gorilele râgâie când sunt bucuroase?

  …caii pot dormi în picioare?

  …girafele nu pot înota, dar sunt cele 
mai lungi mamifere terestre?

  …leul nu începe să ragă decât după ce 
împlinește doi ani?

  …masculul de struț poate să ragă ca un leu?

  …broaștele-țestoase marine văd perfect 
sub apă, dar când ies pe țărm sunt mioape?

  …păsările se pot așeza pe firele electrice 
fără să se electrocuteze?

  …unii pești sunt „electrici“, 
ca de exemplu țiparul electric?EDITURA P

ARALE
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71 de medalii olimpice românești
Din 1956 și până în prezent, România a câștigat 
71 de medalii olimpice la gimnastică artistică: 
25 de aur, 20 de argint și 26 de bronz. Totodată, 
Nadia Comăneci este prima sportivă din 
lume care a obținut nota maximă (10) 
într-o competiție olimpică de gimnastică. 
Se întâmpla la Montreal în 1976.

5 + 5 titluri mondiale românești
Nadia Comăneci și Elisabeta Lipă sunt sportivele 
care au câștigat cele mai multe medalii olimpice 
de aur pentru România: câte 5. Nadia Comăneci 
a participat la două Olimpiade (Montreal, 1976 
și Moscova, 1980), iar Elisabeta Lipă, la șase 
(Los Angeles, 1984; Seul, 1988; Barcelona, 1992; 
Atlanta, 1996; Sidney, 2000; Atena, 2004).

Jocurile Olimpice de vară
La prima ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, desfășurată în 1896, 
Grecia a câștigat cele mai multe 
medalii.
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Știai că…

  …tenisul se juca la începuturile sale cu mâinile 
goale?

  …există o versiune alternativă de fotbal în care 
joacă trei echipe simultan?

  …pe o minge de golf sunt peste 
300 de adâncituri?

  …medaliile olimpice de aur sunt făcute 
în principal din argint?

  …distanța oficială a probei de maraton 
este de 42,195 de kilometri?

  …lupta cu degetele de la picioare este 
o disciplină sportivă?

  …într-o partidă de baseball, care durează 
3 ore, nu sunt decât 18 minute de acțiune?

  …Eddie Merckx a câștigat cele 
mai multe etape din Turul Franței, 
mai precis 34?
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