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   પાણીઓ િવશે કેટલાક તથયો   પાણીઓ િવશે કેટલાક તથયો

 ●  અમેિરકામાં 58     િમિલયનથી પણ વધુ કૂતરાં છે.

 ●        ડોિલફન એક આંખ ખૂલલી રાખીને સૂઈ જય છે.

 ●           એક છછંુદર એક રાતમાં ૩૦૦ ફટ ઊડો ખાડો ખોદી શકે છે.

 ●            વંદાનું માથું કપાય ગયા બાદ પણ થોડા અઠવાિડયા જવતો રહી શકે છે.

 ●          મચછર વાદળી રંગ તરફ બીજ રંગ કરતા વધુ આકષારય છે.

 ●     ઓકટોપસને તણ હદય હોય છે.

 ●          ધુવીય રીછ એક વખતમાં આશરે ૮૬ પેનગિવન ખાય શકે છે.

 ●        ડોલફીન એક આંખ ખુલી રાખીને ઉઘી શકે છે.

 ●      કાંગારં પાછા પગલે ચાલી શકતું નથી.

 ●       શાંકર સો વષર કરતા વધુ જવી શકશે.

 ●      રિપયા કરતા પણ હલકાં વજનનું હિમગબડર The Yeti         એટલે િહમાલયનો એવો જવ જે અડધો માણસ અને અડધો 
 વાંદરો છે.

 ●                  ગધડેાની આખંની રચના કંઈક એવી છે કે તે એકસાથે તનેી આંખો વડે ચાર પગને જોવાની કમતા ધરાવે છે.

 ●          હરણની પજિતમાં સૌથી મોટી પજિત તરીકે ઓળખાતું આઈિરશ િડયર ૭,      ૭૦૦ વષર અગાઉ લુપતપાય થઈ ગયંુ.

 ●           મરઘીનાં બચચાંની એક વારની ઉડાન ૧૩ સેકનડ જેટલી લાંબી હોય છે.



 ●       કાિસપઅન ટાઈગર વાઘની પજિતમાં સૌથી િવશાળ હતુ.ં

 ●        િબલાડી તનેા જડબાંને આગળ પાછળ નથી હલાવી શકતી.

 ●         ડોિલફન પોતાની એક આંખ ખુલલી રાખીને જ ઊઘે છે!

 ●              આિફકામાં રોમબાસાના હલેરપાકરમાં િહપોપોટેમસનું બચચું અને જંગી કદનો કાચબો છેલલા એક વષરથી હળીમળીને રહ ે
છે.

 ●         અવકાશમાં પહેલો ઊદર ૧૯૬૧માં ફાનસ દવારા મોકલવામાં આવયો હતો.

 ●        મચછરો સૌથી વધુ વાદળી રંગથી આકષારતા હોય છે.

 ●        મચછરનો ઉપદવ ઘટાડવા માટે વાદળી રંગનો ઉપયોગ ટાળવો.

 ●       હિમગ બડર એક માત એવંુ પકી છે,       જે ઊધી િદશામાં પણ ઊડી શકે છે.

 ●     એક કેટિફશના શરીર પર ૨૭,     ૦૦૦ સવાદ ગંિથઓ હોય છે.

 ●          મચછર ફકત પોતાના પજનનકાળ દરિમયાન જ આપણં લોહી ચૂસે છે.

 ●         વોલરસ દરેક વાળ ૩ િમલીમીટર જેટલો જડો હોય છે.       એટલે કે મનુષયના વાળથી ૪૦ ગણો જડો.

 ●        ઘોડાની ૩૫૦થી પણ વધુ જતો જોવા મળે છે.

 ●         વોલરસના નાક પર લગભગ ૭૦૦ જેટલાં વાળ હોય છે.

 ●          હાથી ના દરેક દાતંનું વજન ૪ િકગા જેટલંુ હોય છે.

 ●          હાથી એક િદવસમાં અડધો ટન જેટલો ખોરાક આરોગી જય છે.

 ●        બધી જતના કરોિળયામાં જળાં ગૂથવાની ગિંથઓ હોય છે.      પરંતુ બધાં કરોિળયા જળાં નથી ગૂથંતા.
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 ●               સસલંુ ઊચાઈ પર ચડતી વખતે એક જ વખતે ચાર મીટર સધુીનો ઊચો કૂદકો મારે છે.

 ●        િદલહીના પાણીસંગહાલયમાં ચાર ફટ લાંબી એક ગરોળી છે.   જે ઝેરી નથી.

 ●        એક રીછનું વજન ૪૦૦થી ૬૦૦ િકલો હોય છે.

 ●             જમરનીના વૈજાિનકોના મત પમાણે ઊદર તથા કબૂતર ડોલફીન કરતાં વધારે સમજદાર હોય છે.

 ●           િબલાડી પોતાના જવનનો અડધો ભાગ તો સૂવામાં જ પસાર કરે છે.



 ●         િહપોપોટેમસ તેનામોઢાને ચાર ફટની લંબાઈ સધુી ખોલી શકે છે.

 ●          હરણની પજિતમાં સૌથી મોટી પજિત તરીકે ઓળખાતું આઈિરશ િડયર ૭,      ૭૦૦ વષર અગાઉ લુપતપાય થઈ ગયંુ.

 ●                  ગધડેાની આખંની રચના કંઈક એવી છે કે તે એકસાથે તનેી આંખો વડે ચાર પગને જોવાની કમતા ધરાવે છે.

 ●      રીછને ૪૨ જેટલા દાતં હોય છે.

 ●           મરઘીનાં બચચાંની એક વારની ઉડાન ૧૩ સેકનડ જેટલી લાંબી હોય છે.

 ●          છછંુદર બાર કલાકમાં તણસો ફટ ઊડો ખાડો ખોદી શકે છે.

 ●          મગરને તેના જવનકાળ દરિમયાન બે વાર દાતં આવતા હોય છે.

 ●         શાહુડીનું હદય એક િમિનટમાં ૩૦૦ વાર ધબકતું હોય છે.

 ●                  સામાનય સાપ કરતાં કોબા ખૂબ ઝડપથી કોઈ વસતુનો ભેદ પારખી શકે છે અને નવી વસતુ શીખી શકે છે.

 ●       ડોિલફન એક આંખ ખુલલી રાખીને ઊઘે છે.

 ●      ગોલડ િફશ તણ સેકનડની યાદશિકતધરાવે છે.

 ●      સસલાનું આયુષય દસ વષરનું હોય છે.

 ●        િવશવનો સૌથી ઝડપી ચાલતો સાપ બલેક મમબા છે.

 ●        જે સાત માઇલ પિત કલાકની ઝડપે ચાલે છે.

 ●       પાણીજગતમાં કાચબો સૌથી વધુ આયુષય ધરાવે છે.

 ●        ગોકળગાય સતત તણ વષર સુધી ઊઘી શકે છે.

 ●   કેટ ફીશ ૨૭,        ૦૦૦ જેટલા જુદાં જુદાં સવાદોને પારખી શકે છે.

 ●          ગે ફાઉનડ નામના કૂતરાની દોડવાની ઝડપ સૌથી વધુ હોય છે.

 ●       વોલરસના દાંત ૪૦ સેમી લાંબા હોય છે.

 ●     િસહને જડબાંમાંતીસ દાતં હોય છે.

 ●     મગર રંગોને ઓળખી શકતા નથી.

 ●     થાઈલેનડનું રાષીય પાણી હાથી છે.

 ●          જંગલી ઢેલ ૨૫ માઈલ પિત કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે.



For updates on facebook, like our facebook page.
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