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Rostopasca
(Che/idonium majus)
alte denumiri: iar!Yl de negi, negelariţă, iarba rândunicii, buruiană de cele
sfinte, crucea voinicului, scânteiţă etc.

martie 2001

roscop
ffora{

în timpul urinării, contra
vâjâitului în urechi, se pot
bea 2-3 ceşti cu ceai pe
Pătfagina
parcursul zilei, în înghiţi
turi mici.
Plantago lanceolata
Sucul obţinut din tul(19.02-20.03)
pinile fragede de rostopască este folosit extern în
Corespunde wdieî Peşti.
bolile de cancer şi de piele,
Cei ocrotiţi de pătlagină \
contra bătăturilor, a veru- s11Dt idealişti şi visători.
cilor (negilor) şi a eczeSllDI consecvenţi şi se camelor care nu vor să se vin- racterizează prin sentimen- · _,-,N"''""""''
~
dece.
taJism. SllDt sim,titori, sensibili şi au o foarte buna
Un verucium plantare de intuijie.
.
. ..
3 cm cu multiple ramifiDa.că învaţă să 0 "asculte·: nu-i va mm spena ma
caţii, pe talpa stângă a ll11 pericol Muf,tumită intuiţiei, se vor găs~ ~itot
unuia dintre fii mei s-a vin- deauna fa focul potrivit, în momentul potrivit De
decat în 14 zile. Evident, obicei, au succes şi lac mulţi hani.
după ce a făcut luni de zile
le place să-i ajute pe ceilalfi, fără a aştepta ceva
numeroase tratamente fără în schimb. Sunt prieteni credi11cioşi.
rezultat şi se propusese
Au probleme cu digesti.a şi adesea sufe_r~ de con.operarea.
j11Dctivită. Pătlagina îi ajută, mu~m1!!1~t pr~pnCând am aflat că veru- etăOlor ei antiimfi:unatorii. E5/e buna ş1 m vmdecozele sunt de fapt negi, c:d-ea rănilor deschise sau a muşcăturilor de
mi-am amintit de denu- insecte.
mirea populară iarbă-denegi. Era sfârşitul lui mai şi
tină, vederea slabă.
în Parcul Tineretului din Ploieşti erau
În mod preventiv, pentru ochii sănă
pajişti imense cu rostopască înflorită.
toşi dar suprasolicitaţi se foloseşte suc
De atunci am început să aplic seara, de rostopască în acelaşi fel.
direct pe negi, suc proaspăt din plante
Asociată cu urzicile şi mlădiţele de
culese puţin înainte. Planta şi încre- soc, se recomandă în leucemie.
derea ne-au ajutat.
Trebuie însă să se bea din acest
Rostopasca poate fi folosită în astfel amestec minimum 2.1 pe zi ca să poată
de cazuri şi uscată (decoct-fiertură) da rezultate bune.
prin comprese şi băi.
Tulpinile florifere fierte în lapte, cu
Cu sucul de la o frunză de ros- pătrunjel de câmp, se folosesc în
topască, zdrobit între două de~ete, s~
tratarea bolilor venerice.
unge coada ochiului, de 2-3 on pe ZI,
Tinctura de rostopască se procură
tinând ochii bine închişi. Astfel se din farmacii, fiind un preparat hometratează cataracta şi petele pe cornee, opatic.
sângerarea retinei şi a dezlipirii de reViorica RUSU
A

Rostopasca înfloreşte, începând din
luna mai, pe tot parcursul verii şi până
în toamnă. Are frunze zimţate,
asemănătoare cu cele de stejar şi se
dezvoltă ramificat. Din tulpină şi rizom
izvorăşte o sevă galben-portocalie şi
destul de vâscoasă. Rostopasca preferă
vecinătatea zidurilor, a gardurilor, a
grohotişurilor de pantă, precum şi
livezile sudice.
Partea aeriană a plantei este depurativă (curăţă sângele) şi hematopoetică
(ajută la formarea sângelui).
Infuzia -1 linguriţă de plante la 114 I
de apă, se opăreşte doar- este folosită
cu succes în afecţiunile biliare, hepatice şi renale.
În tratarea hemoroizilor care dau
arsuri în zona anusului, în combaterea
înţepăturilor şi a senzaţiei de usturime
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Galeria oamenilor de ştiinţă
Howard RICKETIS ( 1871-1910)

Charlles NICOu.E (1843-1910)

Howard Ta)ior Ricketts a fost un microbiolog american.
A fost profesor universitar la Chicago şi
la Universitatea din Pennsylvania.

Charles Jules Henri Nicolle
a fost un bacteriolog francez, profesor la College de
France.
A transmis la animalele de laborator
A avut lucrări în domeniul
febra pătată a Mllllţilor Stâncoşi şi a medicinii experimentale şi al
obtffiut primele rezultate pozitive în bolilor infectioase.
cercetările privind agentul etiologic al tifosului exanA descoperit agentul patogen al febrei recurente, oritematic.
ginea canină a bolii kalaazar şi a izolat virusul care proAcest agent a fost denumit Jăckettsia prowazeki, după duce această boală la copii.
numele lui Ricketts şi al austriacului Stanislas PROWAZEK şi
A introdus tripanul în tratamentul tripanozomiazei. A
s-a dovedit că se transimte prin intermediul păduchelui de pus la punct metoda seropreventivă a rujeolei.
corp. Această descoperire aparţine lui Charles NICOllE şi
A obţinut premiul Nobel pentru fiziologie şi medicină
Etienne BURNETI', membri ai Institutului Pasteur din Tunis. (1928).

Manuscrisele
de {a Marea Moartă
})e peşterile de la Marea Moartă

sunt legate unele dintre cele
mai senzaţionale descoperiri arheologice contemporane: "manuscrisele
de la Marea Moartă" .
Povestea începe în februarie 1947,
când un tânăr beduin ce păştea capre
pe coasta Mării Moarte, la circa 17
kilometri sud de localitatea biblică
Ierihon, s-a trezit în fata unei mici
intrări de peşteră. În speranţa că va
găsi aur, a revenit a doua zi cu un prieten, dar au dat numai de câteva vase
care conţineau şapte suluri de piele
rău mirositoare, în parte putrezite şi
mâncate de furnici. Cei doi păstori
le-au vândut la Iernsalim cu destulă
greutate, pentru că nimeni nu credea

că

au vreo valoare.
Curând sulurile, care s-au dovedit a
fi acoperite cu o scriere ebraică, au
stârnit o vâlvă nemaipomenită.
După câţiva ani de discuţii înflăcărate, după ce au fost analizate în
toate felurile şi după ce s-au scris sute
de lucrări asupra lor, s-a ajuns la
concluzia că datează cam de acum
2000 de ani, adică din secolul I î.e.n.,
şi că ele cuprind diferite scrieri religioase care se referă la Vechiul
Testament
Unele dintre ele sunt opere necunoscute până acum, altele, ca de
exemplu cărţile profetului Isaia, sunt
mai vechi cu 1OOO de ani decât cel
mai vechi document biblic cunoscut.
https://biblioteca-digitala.ro

Ulterior, pe lângă această peşteră
s-au mai cercetat alte 50 de peşteri,
iar în zece s-au găsit manuscrise.
Cea mai importantă descoperire a
fost un sul de tablă de aramă. Textul
cuprinde indicaţii asupra a vreo 60 de
lezaure, ascunse pe întreg teritoriul
din jurul Mării .Moarte, şi care totalizează circa 200 de tone de aur şi
argint.
In sfârşit, în mai multe scrieri
datând din evul mediu se vorbeşte
despre o "Sectă a peşterii", care ar fi
trăit la Ierihon pe la începutul erei
noastre şi care a fost numită as;f~l ~
cauză că scrierile ei au fost gas1te m
peşteri.
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lunea Instinctivi
1

l

nstinctul

este o
înţelepciune programată înainte de naştere.
Misteriosul instinct al
migrapei la păsări este un
fenomen ce se transmite de
la părinţi la urmaşi, dar nu
este însctis în codul genetic.
Privitor la aceste fenomene inexplicabile în mod
ştiinpfic, însuşi Charles Darwin afirma: "n-aş intentiona
să cercetez otiginea facultăţilor mintale". lată câteva
exemple de comportamente

locul ei de destinaţie este secundă, fadi nici o pauză.
America de Sud, zboară mai
Am putea spune că pă
întâi spre Africa şi numai sările au o "hartă" în minte,
după aceea deasupra Atlan- care le permite să cunoască
ticului. În acest fel, întâl- traseul, punctul de plecare
neşte un curent dominant
şi de sosire. Sunt multe
care o transportă în America lucruri pe care nu le putem

instinctive ale păsărilor:
Rândunica arctică parcurge 35.000km, de la
Cercul Polar Arctic la Polul
Sud, în anotimpuri când în
locurile respective găseşte
hrană din abundenţă.
Pasărea dendronica striata, care cântăreşte aproximativ 20g, când vine toamna
părăseşte Alaska şi poposeşte pe Coasta de Est a de Sud.
Frumoasa pasăre Colibri,
Canadei, în aşteptarea unui
curent de aer rece. La care cântăreşte numai 3g,
sosirea curentului de aer ea traversează Golful Mexic şi
îşi ia zborul, dar cu toate că parcuge l OOO km bătând
aerul cu 75 de bătăi pe

atât în lumea
cit şi în întreaga
Creaţie. Toate presupun o
minte înţeleaptă, un Creator
inteligent şi priceput.
explica,

păsărilor

AnaŞERBAN

c~ La vânătoare de. „ furnici c~)
Furnicarul (Myrmecophaga jubata)
trăieşte în America de Sud. Face parte din
, familia mamiferelor si se hrăneşte numai
cu furnid, de unde i se trage şi numele.
t Cum le prinde? Se apropie de muşuroi,
sapă cu lab~t: ~inJ~ţă~ o groap~ adâncă .d~
1 20-30 cm ş1 1ş1 vara m această '·farfurie'
! botul său lung, în formă de morcov. Apoi

!

I
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scoate limba, pe ca.re o plimbă printre furnicile învălmăşite de spaimă, începându -şi
masa care durează cel puţin o jumătate de
oră. Furnicarul este îmbrăcat cu o blană
formată din trei culori, "pictate" separat cu
o mare precizie: capul şi picioarele din
spate - maro; picioarele din faţă - albe;
gâtul şi burta - negre.
Roxana ~l.\NOL.\CHE
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Mărţişor

răzbate,

să se spele cu acea apă, ca să fie frumoase şi iubite. Credinţa în rolul magic
al acestei ape era atât de puternică,
încât apa se păstra peste an în butoaie,
ca să poată fi folosită şi mai târziu.
în tradiţia românească, tot Dochia se
numea şi fiica regelui Decebal.
Strămoşii noştri sărbătoreau la 1
martie venirea primăverii, de aceea se
i
spune că mărţişorul era un talisman
ş
' =:-"°'.':'"it~;"."·
solar. Baba Dochia, frumoasa Dacie, îşi
albul luminii şi.
dă jos cojoacele şi se înnoieşte, sub
sunt culorii . ·c.
semnul mărţişorului, pregătindu-se de
împodobesc ., -<-· ,.,, "'"-:·" eifor la renaştere împreună cu întreaga n.~~~.
început de primăvara; simbol precum un ghicel care scoate,i~~d
de protecţie şi dragoste din capul de sub zăpadă, ca ~-1 mângâie
razele soarelui.
/'ff
.,~,~ ,
partea celor ce le iubesc.
-~~x~:~ţ;\~·
~~~·

l>e la geto-daci
până în zilele noastre, obiceiul atât de îndragit al
românilor, Mărţişorul.
În această zi ~;.l-~artie, băiepi
oferă fetelor mief. .„

.nnse
"·~~

~n:=~ ~·:„„

nu-i vadă vreo femeie însărcinată, căci
atunci se pătează S9Pili pe ochi.
Unii copii po~Jjl!rllşoruţ l~ile la
gât, iar după ~S~~:îţ!~~~:
"" "" ...
unrn. pom târn~~li;"''
., ,..~.
lui îi meroe
-~l)ine.~""'· j;'·
o
Zf~ât
merge bine în v·~' :; ~
o
'
orit,
şi
până ce văd p .·
atunci îl lasă ·
}~~ acelui
· !°-~ .l ,

şi

e

ea

~

BABA DOC

· :,·Macedonia, nu pun
·şorul de 1 martie dimineaţa, ci în
Ziua BabeLDochia c
. .. -~
_
nul acestei zile.
de I ~iegend !~~"' cel
,fill!'.:Jţiito · ,., multe Jl'drp, şi mai cu seamă în
Dochi; ~I{~~cat
fadL~a _:S§!~: m~}~~n sea -·'''!"~ ln ~ol~ov!:~~untenia, e obiceiul să se poarte
seama la' ,. -- -- i zăje
- ,D.Bte~;JI Dobro~~,este ob1ceml ca mărti.sor şi la fetele cele mari, şi chiar
Acest~~ '
-~;.<;.'~--~~l Pfie părinl!\t"? lege copiilor la n;;estele tinere.
c~re, 9!!1d
,. :to
·· ~i~~~e o mone:Jău de ~t sa~ de ~ur, la
Mărţişorul a fost iniţial un dar pe
zile căl.d '" •.-,;t ca .
· „ 'Uit gat sau la mana. Moneda atarnată de o care românii şi-l trimeteau unul altuia
să-şi /ţped~~~)oac~
:fPă care i-a cordea roşie ori de un găitan compus la 1 martie. El consta într-un bănuţ de
trânqf un g~~t apfltf'şi biata de ea a din două fire răsucite, unul roşu_, -~t f.lUr legat cu un găitan de mătase
degiţ'at-,şi a 'îfupietrit.
unul alb, sau şi din mai multe fir~;~~rGifil
. fire albe si roşii, pe care
~tZ!l'ele de început de martie sunt cele argint şi de aur, se numeşteu m;'."'"· - -~*~
-1 prime:{ îl purta la gât
mai schimbătoare şi mereu trebuie să mărţiguş sau marţ. Scopul mar~( . · · ·'··,·~
,. ea prima roză înflorită şi
fii pregătit cu haine potrivite, că altfel era să aibă noroc copiii în dedi ."' /'
_ :<·,-~ crengile ei. Bănuţul siineşti luat prin surprindere, ca Baba anului, să fie deplin sănătoşi uşi c~~g,;1ţ\J
-~ff'îinbelşugarea, iar firele faţa
Dochia. De I martie, fiecare îşi alege ca argintul cu venirea primaveJl.!~)l ~~,.
recum crinul si rumenă ca roza.
"baba", adică una din cele opt zile care p~ste _vară s~ ~u-i apuce şi să-i scli~~_j({(~,,, fuaitil se înch~ia prin o~anda
urmează, ca să ştie cum îi va merge tot frigurile. Mărţişorul se pune de ob1ce1 'făcută reginei florilor, ca o plecaciune
anul: bine la vreme frumoasă şi rău la la 1 martie, de dimineaţă, până nu în faţa mult aşteptatei şi frumoasei
vreme rea. Tot în ziua de 1 martie, răsare soarele.
primăveri.
fetele obişnuiau să topească zăpadă şi
Părinţii, când î1 pun, se feresc ca să
Roxana MANOLACHE

Pn
ît\fiir

,

https://biblioteca-digitala.ro

6

martie 2001

Mănăstirea

Sinaia, denu"Catedrala Carpatilor", datează din secolul al
XVII-lea şi a fost prima construcpe pe teritoriul oraşului
Sinaia.
Fondatorul mănăstirii este
marele Spătar Mihail Cantacuzino, fiul postelnicului
Constantin Cantacuzino.
După un pelerinaj la locurile sfinte, puternic impresionat de mănăstirea Sinai,
ctitorul hotărăşte ridicarea
unei mănăstiri într-o regiune
mită şi

sălbatică,
păstioasă

post şi ajutor.
Cu mult înainte de Mihail
Cantacuzino, în apropiere de
locul actualei mănăstiri se
afla un schit, numit "Sfântul
Nicolae", ascuns într-un luminiş pe brâul muntelui
Molomot, cunoscut azi sub
numele de Furnica. Acest
schit a fost reconstruit la
începutul secolului al XVIlea de către un anume Nicolae Grozea, supranumit "haiducul", locuitor din Breaza,
care spre bătrâneţe s-a că
pietroasă şi pră lugărit. Construirea mănă
asemănătoare lo- stirii s-a realizat între 16901695. La 15
august 1695
avea loc inaugurar e a
''schitului Sinaia", la care
au luat parte
voievodul
Constantin
Brâncoveanu
şi Mitropolitul Ţării Ro.~

BISERICA NOUĂ -"SFÂNTA TREIME" ~-

mâneşti.

La început,
mănăstirea

eului unde Moise a primit
tablele legii cu cele "zece
porunci". Ridicarea în aceste locuri a mănăstirii Sinaia
este şi o dovadă de recunoştinţă a ctitorului pentru
locul de pe Valea Prahovei,
în munţii Bucegilor, unde
spătarul găsise, într-un moment de grea încercare, adă-

a

construită să adăpos 
tească doisprezece călugări,
după modelul Mântuitorului

fost

Iisus Hristos, care şi-a ales
doisprezece apostoli. Cu
timpul, numărul vieţuitorilor
a crescut, fiind necesară
construirea unei biserici mai
mari şi a unor chilii suplimentare.

Între anii 18421846, în partea de
răsărit

a mănăstirii,
prin grija stareţilor
Ioasaf şi Paisie, a fost
ridicată o biserică impunătoare şi două corpuri de clădiri.
Vechea biserică este
construită. în stilul
brâncovenesc, arhitectura caracteristică Ţării
Româneşti, dar are şi
multe elemente noi.
Pictura din pridvor şi
naos este cea originală,
realizată de Pârvu Mutu
Zugravul, pictorul pre- 1.....--------.Ai-bizantin, de pictorul danez
ferat al Cantacuzinilor.
Aage
faner. Acesta a realizat
Mănăstirea Sinaia are şi
o
sinteză
a culturii arhitecun frumos paraclis, care
turale religioase româneşti ,
datează tot din anul 1695.
Arhitectura sa joasă, pre- o biserică cu ziduri groase şi
cum şi pictura originală contraforţi puternici, caracînnegrită de trecerea timpu- teristice mănăstirilor din
lui, creează fiorul religios al Moldova, pe care a grefat
catacombelor primelor se- elementele specifice ale stilului brâncovenesc din Ţara
cole ale creştinismului.
Tot în curtea vechii mă Românească.
Un brâu de ceramică
năstiri, lângă paraclis se află
cavoul lui Tache Ionescu, smălţuită de culoare verde,
prim-ministru în perioada format din trei linii răsucite
din loc în loc, înconjoară
Primului Război Mondial.
Aşezată în incinta nouă şi exteriorul bisericii; este simînchinată Sfintei Treimi, bolul unităţii Sfintei Treimi
Biserica mare a fost parţial într-un singur Dumnezeu,
reconstruită între anii 1893- precum şi a celor trei princi1903 şi renovată complet pate româneşti, Moldova,
după planul arhitectului Transilvania şi Ţara RoGeorge Mandrea. Pictura în mânească, unite într-o sinulei a fost executată pe fond gură ţiră: ROM.~IA.
de aur mozaicat, în stil neoDaniela BOARU
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MUZEUL JUDETEAN
DE STllNTELE
NATURl'I
PRAHOVA
'
'
rezintă

Muzeul Omului din Ploieşli reuneşte
cele mai importante aspecte ale biologiei
umane: antropogeneză-antropologie, rase
umane şi subrasele populaţiei româneşti,
anatomie şi fiziologie, genetică, ecologie,
demografie, ocrotirea naturii, ecosisteme
antropice din Român.ia. Puteţi aDa aceste
informaţii vizitând expoziţiile permanente
şi temporare, sau participând la simpozioane şi cursuri. Muzeul poate fi vizitat zilnic între orele 9. 00-1100, în afara
zilei de luni. Sâmbăta şi duminica, programul este de la 9.00 la 13.00.

MUZEUL OMULUI
- PLOIESTI
'
Expozifii temporare

• PERSOANĂ ŞI OS
expoziţie craniologică

"Francisc Rainer"
(12 martie)

• COCHILII ŞI PERLE
(17 martie)

Manifestare culturală
• ZIUA FEMEII
(8 martie)

-

PROTECŢIA NATURII
Protecţia

naturii este prezentată în
Muzeul Omului prin aspecte ale ocrotirii
naturii pe plan national şi mondial şi
mulaje ale unor elemente naturale protejate.

"S.O.S .... NATURA"
Încăperea intitulată "S.O.S.

NATURA"
atrage atenţia asupra unor aspecte ale
poluării aerului, solului şi apei care se
soldează cu dispariţia unor specii de
plante şi animale dar şi a altor valori opere de artă.
Prin ilustrarea acestora, muzeul contribuie la fonnarea unor concepţii ecologice, a unei atitudini active de responsabilitate faţă de mediul înconjurător,
atrage atenţia că omul trebuie să fie
conştient că nu ocupă o situaţie privilegiată în natură ci, ca orice fiinţă vie,
depinde de ea. Complexa problematică a
muzeului se încheie prin prezentarea
principalelor ecosisteme antropice.
Prin tematica abordată şi modul ei de
prezentare, Muzeul Omului este un muzeu
şcoală şi se implică în toate laturile activităţii educative.
„.

Emilia IANCU, Director al Muzeului
Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova
https://biblioteca-digitala.ro

Editura
BIOEDIT
Execută.,

la comandă:

•pliante;
• cataloage;
• cărti de vizită;
• imprimate fără
regim special;
• foi cu antet;
• calendare;
• broşuri;
• diplome etc.
Lucrările pot fi executate în una, două, trei
sau patru culori.
la cerere, se pot executa şi alte lucrări de
tipărire conform doleanţelor clientului
Apelând la serviciile
iostitupei noastre, economisiţi cca 22% din
preţul comenzii:
NU SE APUCĂ T.V.A.!
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Grădina

- un colt, de Rai

GRĂDINILE
lnitial, grădinile egiptene au fost create în scop
utilitar, pentru cultivarea
legumelor şi a fructelor,
ulterior devenind locuri de
agrement.
Aveau formă geometrică
şi erau înconjurate de
ziduri.
Egiptul,
caracterizat
printr-o climă aridă, avea
grădini în care tema principală era apa, lacul sau
bazinul cu lotus, înconju rat de sicomori, iar ca elemente decorative, pavilioanele sau chioşcurile cu
coloane elegante, pentru
repaus în zilele cu arşi{ă .
In timpul imperiului
vechi (3197-2065 î.H.),
grădinile erau mai simple,
dar ele au evoluat spre
forme decorative mai bo-

EGIPTENE

gate în timpul imperiului
de mijloc şi al celui nou,
când au apărut vestitele
grădini faraonice .
Toutmes al IH-lea aduce
din Palestina o serie de
arbori şi arbuşti ornamentali, odoranţi şi înfiinţează
chiar şi o grădină botanică, care avea un catalog
cu plantele respective.
Lacurile şi bazinele, care
erau la început de dimensiuni reduse, în formă rectangulară sau de "T", au
fost apoi lărgite pentru a
se face plimbări cu băr
cile.
Apele din bazine erau
populate cu peşti viu coloraţi, păsări de apă şi alte
animale.
Ca vegetaţie, erau cultivaţi curmali, acacia. ta-

marix, rodii. roscovi, săl 
cii plângătoare.
În timpul dinastiei a
XIX-a, apar grădinile funerare şi cele din jurul
templelor (ex. Mormântul
lui Ehene - 1550 î.H.) .
După ocuparea Egiptului
de către perşi (525 -332
î.H.), apoi de către
Alexandru cel Mare (332
î.H.) şi urmaşii săi (Pto lemeii), mai târziu de
către romani, iar în secolul VII d.H. de către
arabi, grădinile Egiptului
au evoluat mult, fiind
printre cele mai vestite
datorită în special tran dafirului şi viorelelor,
fiind atunci la modă
"ghirlandomania alexan drină".

Daniela URSU

Publicu)c ed1tJlă tlc \li .ZEU Jl'DE'fl:.. \_\ DE ŞTILV\UE \,\11 rJl PR \l lOV:\
:\pJ.re sub îngrijirea unui
colectiv de speciJ.lişti
coordonat de
Emilia L.\NCIJ,
Di.rector al Muzeului Judeţean
de Ştiintele Naturii Prahova

Redactor şef·
Roxana M.t'IOL\Cllli
Adresa n„>dacµei.
~tr . Sbt Erou Ci.Im C::u:tlia m ! PJ.!Jtul Culturii - Ploie~ti. ~OOO .
1ud Praliova
Tel :0 H-ll _n 9 . LL\ I! 19'0

Îlp~U"ll

la

EDITIJRA ttroEDIT

:i Muzeului Judete:in dt
:\alurii Prahova

Şttinttle

https://biblioteca-digitala.ro

Ştiaţi că ...

• Deşi cântăreşte doar
circa 250g, inima omului
pompează, în decurs de 70
de ani, în reţeaua de vase
sanguine mai bine de
500.000.000 l de sânge?
S-a mai calculat că, într-o
oră de funcţionare, inima
omenească eliberează o
cantitate de energie echivalent! cu cea utilizată pentru
ridicarea unui lift cu patru
persoane de la parter până
la etajul şapte.

• Noţiunea de zăpadă
ppoate fi exprimată prin
195 de cuvinte?
Eschimoşii, specialişti

în
domeniu, folosesc în limbajul lor aceste multiple variante şi diferenţiază astfel
zăpada în funcţie de calitatea ei.

