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Tırı Vırı Şeyler

Yaşayan en büyük kanguru türünün başı normal bir ko
yun büyüklüğündedir ve ayaktaki boyu 2.15 metredir.. Şu 
anda soyu tükenmiş olan bir tür kangurunun ise sadece başı 
bir midilli büyüklüğündeydi ve boyu 3.5 metreyi aşıyordu. 
Misk kangurusu adıyla bilinen minik kangurular ise ortalama 
bir tavşan büyüklüğündedir.

*  *  *

Tüm köpek türleri arasında gözleri en keskin olanı tazı
dır.

*  *  *

Dünyadaki çekirge nüfusu her 9,2 yılda bir ritmik olarak 
bir artmakta, bir azalmaktadır.

*  *  *

Kemirgenlerin dişleri sürekli öğütür. Öyle ki bir kemirge
nin dişleri kütük, yaprak, sebze vs. öğütmekten düşene ka
dar bu işlem sürer gider.

*  *  *

New York kentinde yaklaşık 1.000.000 tane sokak köpe
ği ve 500.000 tane kadar da sokak kedisi yaşamaktadır. Tüm 
ABD’de yaklaşık 100.000.000 kedi ve köpek yaşadığı tahmin 
edilmektedir ve Amerikalılar ev hayvanlarının bakımı için yıl
da yaklaşık 5.5 milyar dolar harcamaktadırlar. ABD’de her 
saat yaklaşık 12.500 köpek yavrusu dünyaya gelmektedir.

*  *  *

Fil sürüleri kendi nöbetçilerini dikmektedirler. Bir tehlike 
durumunda nöbetçi arka ayakları üzerine dikilmekte ve yak
laşık bir kilometre uzaklıktan bile bunu gören sürüdeki filler
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ona göre alarma geçmektedirler. Fillerin bu alışkanlığı nasıl 
kazandığı bilinmemektedir.

*  *  *

Hayvanlar arasında metabolizması en yavaş olan bali
nadır. Dev cüssesine rağmen, yaşayan canlıların en küçük
lerinden biri olan deniz planktonlarıyla beslenerek yaşar.

*  *  *

Atlar insanlar gibi gözdeki irisin açısını değiştirerek değil, 
tüm başlarının açısını değiştirerek net görebilirler.

*  *  *

Geyiklerin safra kesesi yoktur.

*  *  *

Bir köstebek bir gece boyunca tam 90 metre uzunluğun
da bir tünel kazabilir.

*  *  *

Kirpinin vücudunda 30.000’den fazla diken vardır. Bu di
kenleri içleri boş olduğu için de kirpiler mükemmel yüzücü
dürler.

*  *  *

Atın atası olan ve şu anda soyu tükenmiş olan eohip- 
pudun kısacık bir boynu vardı ve ortalama bir köpek boyun
daydı.

*  *  *

Kinkajou adı verilen bir kedigilin kuyruğu vücut boyunun 
iki katıdır ve geceleri kuyruğunu yastık gibi kullanarak uyur.
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Tırı Vırı Şeyler

Yeryüzünde yalnızca Madagaskar adasında yaşayan bir 
primat olan lemur kedi gibi miyavlamaktadır.

*  *  *

Gerçek fildişi yalnızca filden elde edilmez, yaban domu
zu ve mors dişlerinden de elde edilebilir.

*  *  *

Atlar ayakta uyuyabilir.
*  *  *

Fareler develerden bile uzun süre susuz yaşayabilirler.

*  *  *

Bir fil bir gün içinde 225 kilo saman ve 230 litre su tüke
tebilir.

*  *  *

Kedilerin tatlı şeylerin tadını alabilme duyuları yoktur.

*  *  *

Aslında panter adında bir kedigil yoktur. Genelde leopar, 
puma ya da jaguarlara “panter” denir. Kara panter denilen 
hayvan da aslında kara leopardır.

*  *  *

Gine domuzları ilk kez İnka Kızılderilileri tarafından evcil- 
leştirilmişlerdi. İnkalar onları hem yiyecek hayvanı, hem ev 
hayvanı hem de sunaklarda kurbanlık olarak beslerdi.
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Yetişkin bir erkek babun çıplak elleriyle bir leoparı bile 
öldürebilir.

*  *  *

Su aygırları (Hippopotamus amphibius) su altında do
ğum yaparlar; fil hariç karada yaşayan en büyük memeli 
hayvandır; gergedandan bile iri olan su aygırları 3.5 tona ka
dar çıkabilirler; domuzun yakın akrabasıdır; ağzını dört ya
şında bir çocuğu sığdıracak kadar açabilir, derisi yaklaşık 4 
santimetre kalınlığındadır ve sıradan kurşunlar işlemezler, 
midesi ise 3 metre boyundadır.

*  *  *

Timsah (Crocodylus sp.) yamyamdır, bazen türdeşlerini 
de yer; yemeğini çiğnemez, bütün olarak yutar; sindirime 
yardımcı olması için her zaman midesinde bir kaç kilo çakıl 
taşı bulundurur; aslında ağlarlar, ama gözyaşları sadece vü
cuttaki fazla tuzun dışarı atılmasına yarayan timsah gözyaş- 
larıdır; ağzındaki dişlerini durmadan değiştirir ve yeni dişler 
çıkarır; dilini oynatamaz. Timsahın dili ağzının içine yapışık
tır; dev cüssesine rağmen karada çok hızlı hareket edebilir; 
ancak ani dönüşler yapamadığı için zigzag yaparak koşan 
birini çok zor takip eder; beyni bir nohut tanesi kadardır.

*  *  *

Filler açık arazide saatte 40 kilometre kadar hız yapabi
lirler.

*  *  *

Denizlerdeki en hızlı balık saatte 110 kilometre hızla yü
zebilen kılıçbalığıdır.
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Tırı Vırı Şeyler

Sincapların renk duyusu yoktur; her şeyi siyah-beyaz gö
rürler. Ancak insanların tersine, görüş açılarındaki 180 dere
ceyi de tam bir netlikle görebilirler.

*  *  *

Kuyruğu yere değmeyen bir kanguru kesinlikle sıçraya
maz. Kendini itmesi için kuyruğunun bir biçimde yere değiyor 
olması gereklidir.

*  *  *

Yılanların kulakları yoktur. Ama dilleri ses titreşimlerine 
karşı öylesine duyarlıdır ki, ağızlarından dışarı uzattıkları dil
leriyle çevredeki ses dalgalarını “işitirler” .

*  *  *

Yaygın inanışın tersine, köpekler burunlarından değil, 
patilerinden terlerler.

*  *  *

Su aygırı çok yorulduğu, kızdığı ya da suyun dışında faz
la kaldığı zaman deri altından sümüksü, kırmızı bir sıvı salgı
lar.

*  *  *

Dünyada günde yaklaşık yüz balina avcılar tarafından 
avlanmaktadır ve böyle giderse birkaç kuşak sonraki insanlar 
balinayı ancak Moby Dick gibi romanlardan tanıyacaklar.

*  *  *

Yeni doğmuş bir Çin su geyiği insan avucuna sığabile
cek büyüklüktedir.
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Timsahlar her yıl aslanlardan daha fazla sayıda Afrikalı 
öldürmektedir.

*  *  *

Su aygırı açık arazide insandan daha hızlı koşabilir.

*  *  *

Batı Amerika kıtasında yaşayan bir canlı olan Mojave yer 
sincabı yılın üçte ikilik bölümünü kış uykusunda geçirmekte
dir.

*  *  *

Denizaslanı (Eumetopias jubata) yalnızca uyumak için 
durmak koşuluyla 9500 kilometre boyunca sürekli yüzebilir; 
bazen güneş çarpmasına uğrar; gemi güvertesine konduğu 
zaman insanlar gibi deniz tutabilir; erkek bir denizaslanının 
yüzden fazla karısı olabilir; hiçbir şey yemeden üç aydan faz
la süre yaşayabilir; bir zamanlar yeryüzündeki denizaslanı 
nüfusu insanlardan fazlaydı.

*  *  *

Kral kobra olarak bilinen zehirli yılanın zehirinin sadece 
bir gramı yüz elli insanı öldürmeye yetecek derecede zehir 
taşımaktadır. Bu zehire çıplak elle dokunmak bile bir insanı 
komaya sokabilir.

*  *  *

Balinaların kalbi dakikada sadece dokuz kez atar.

*  *  *

Bir kedinin patilerini savurması saldırı anlamına gelmez. 
Kediler çevrelerindeki alanın ne kadar hareket etmelerine ye
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terli olduğunu kavrayabilmek için patilerini anten gibi kullanır
lar.

*  *  *

Bugüne dek dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm hayvan 
türlerinin yüzde doksanının soyu şu anda tamamen tükenmiş 
haldedir.

*  *  *

Köstebek faresi olarak bilinen bir tür fare toprak altında 
kendine tam bir “ev” inşa eder. Öyle ki bu evin kileri, koridor
ları, salonu, yatak odası, hatta yalnızca çiftleşmek için kulla
nılan bir “aşk odası” bile vardır. Bu evin tuvaleti de evden 
açık bir yere yapılır ve dolup kullanılmaz hale geldiğinde bir 
yenisi inşa edilir.

*  *  *

Herkesin sandığının tersine, fillerin de bedeni tüylerle 
kaplıdır. Ancak bu tüyler çok kısa ve açık renkli olduğundan 
uzaktan görülmez.

*  *  *

Erkek maymunların da erkek insanlar gibi stres vb. ne
denlerden dolayı saçları dökülür ve kelleşebilirler.

*  *  *

Java ve Malezya’da yaşayan bir tür uçan yılan 
(ıChrysopelea ornata) kendini kurdele gibi yassılaştırıp ağaç
tan ağaca bir planör gibi süzülerek uçabilir.

*  *  *

Sağlıklı bir sağmal inek yılda yaklaşık 5.5 ton süt verebi
lir.
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Bufalolar sadece Amerika kıtasında değil Avrupa’da da 
yaşarlar, hem de Polonya’da. Genellikle Bialovvieza Ormanı 
çevresinde yaşayan bu hayvanlara Lehçe’de zubra adı veri
lir. Tanınmış Polonya votkası Zuwrowka adını bu 
bufalolardan alır ve sözcük Lehçe’de “bufalo markası” anla
mına gelmektedir.

*  *  *

Koyunlar asla akan su içmezler.

*  *  *

Bir bukalemun tamamen kör olsa da yine de konulduğu 
ortama uyum sağlayacak biçimde renk değiştirebilir.

*  *  *

1870’li yıllarda ABD’deki Arizona ve Nevada gibi çöllük 
bölgelerde yük hayvanı olarak deve kullanmak oldukça yay
gın bir uygulamaydı.

*  *  *

Amerikan mus geyiklerinin erkeklerinin boynuzlarının 
boyu iki metreyi ve ağırlıkları da 27 kiloyu aşabilir.

*  *  *

Peru’daki And Dağları’nda yaşayan ve deve soyundan 
küçük bir hayvan olan vicunâx\\x\ kürkü o kadar kalitelidir ki 
iki binden fazla tüyünün bir araya gelmesi ancak bir insan 
parmağı kalınlığında olmaktadır. İnkalar vicuna'y\ kutsal ka
bul ederlerdi ve kürkünü yalnızca kraliyet ailesi üyeleri giye
bilirdi.
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Toplam yaşamı bir yıldan az süren dişi bir fare bu süre 
içinde seksen ile yüz arasında yavru doğurabilir.

*  *  *

Boyu genelde 15-20 santimetre olan bukalemunun dili 
boyundan daha uzundur ve son derece hızlı hareket eden di
liyle yerinden bile kıpırdamadan avlanabilir.

*  *  *

Yarasa uçan tek memelidir.

*  *  *

Şişe-burun denen bir tür balina iki dakika içinde bir kilo
metre derine kadar dalabilir.

*  *  *

Chow chow adıyla bilinen Çin asıllı köpek siyah dili olan 
tek köpektir. Diğer tüm köpeklerin dili pembedir.

*  *  *

Kanguru faresi (dipodomys) denen bir tür fare asla su 
içmez. Bedenlerindeki özel bir organ sayesinde yaşaması 
için gerekli olan suyu yediği besinlerden çıkarır.

*  *  *

55 kilo ağırlığında bir timsah dişleriyle 700 kilo ağırlığın
da bir basınç uygulayabilir. Bir insanın çenesinin uyguladığı 
basınç ise 18-36 kilo arasındadır.
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Bir piton yılanı hiç parçalamadan bir tavşanı yutabilir ve 
altı aylık bir dönem içinde ortalama 150 fare yer.

*  *  *

1890-1900 yılları arasında her yıl Sibirya’dan Londra’ya 
20 ton fildişi ihraç edilmiştir. Bütün bu fildişleri buz çağında 
donmuş, ama sonradan eriyen karlar arasında bulunmuş 
mamut cesetlerinden çıkarılmıştı.

*  *  *

Birçok yılan türü tek lokma yemek yemeden bir yıl yaşa
yabilir.

*  *  *

Dünyada yaşayan hayvan türlerinin % 99,9’unun soyu 
insanın ortaya çıkışından önce tükenmiştir ve soyu tükenen 
bu canlıların % 90’ı da kuşlardı.

*  *  *

Dünyadaki çiftlik domuzlarının yarıya yakını Çinli çiftçiler 
tarafından beslenmektedir.

*  *  *

Bir kokarca aynı anda hem ısırıp hem de kokusunu sal- 
gılayamaz.

*  *  *

Buz çağından sonra soyu tükenmiş olan yünlü mamutun 
5 metre uzunluğunda dişleri vardı.
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