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Bir kırkayağın kaç ayağı vardır?
Rekor 3 ila 5 cm uzunluğunda bir kırkayağa ait. 
Tam 750 tane ayağı var! Bu kırkayak Kaliforniya 
ormanlarında yaşar.

Dünya üzerinde yaşayan  
kaç tür canlı vardır?
Aslında 8,7 milyon farklı tür olması gerekirdi! 
Ama bunların sadece 1,23 milyonu bilim insanları 
tarafından tanımlanmış ve bilinir 
durumda… Bunların çok 
büyük bir bölümünü 
(yaklaşık % 90’ını) 
hayvanlar oluşturur. 
Geri kalanını ise 
bitkiler, mantarlar ve 
algler…

Tutunun 
çocuklar!



Bir sürüde kaç tane kurt vardır?
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Bir sürü genellikle 5 ila 15 kurttan oluşur. Her sürü 
diğerleri üzerinde baskınlık kuran bir erkek ve bir 

dişi kurt tarafından yönetilir. Av sonrası, önce 
bu lider kurtlar yemek yer ve sadece onların 
üreme hakkı vardır. 

Uğurböceğinin kaç tane  
siyah noktası vardır?
2, 5, 10… Her kanatta 24 taneye kadar siyah 
nokta bulunabilir! Sanılanın aksine, nokta sayısı 
uğurböceğinin yaşını değil, türünü gösterir. En yaygın 
türü, her kanadında yedi nokta bulunan yedi noktalı 
uğurböceğidir (coccinella septempunctata).



Bir tembel hayvan günde 
kaç saat uyur?
İşte adının hakkını veren bir 
hayvan… Tembel hayvan günün 

16 saatini uyuyarak 
geçirir - tabii 
bir hayvanat 
bahçesinde 
yaşıyorsa… Doğada 
biraz daha hareketli 
olduğu söylenebilir. 
Orada günün 
9-10 saatini ağaçta 
uyuyarak geçirir.

Bir örümceğin kaç 
tane gözü vardır?

Örümceklerin çoğunun, 
kafalarının önüne 

yerleşmiş 8 tane gözü 
vardır. Buna rağmen 
kör denecek kadar az 

görürler. Sadece ışığı 
ya da karaltıları, güç bela algılarlar. Bazı türleriyse 
hiç göremez.
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        Hecin devesinin 
kaç tane hörgücü vardır?
Afrika ve Orta Doğu çöllerinde yaşayan hecin 
devesinin sadece bir hörgücü vardır. Asya’daki 
büyük bozkırlarda yaşayan devenin ise 2 hörgücü…  
Bu hörgüçler develerin  
günlerce bir şey 
yiyip içmeden 
durabilmelerini 
sağlayan yağ 
depolarıdır, 
hiçbirinde su 
yoktur.   
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Bir hecin devesi hiç su içmeden 
kaç gün durabilir?
Havanın kuru ve soğuk olduğu kış günlerinde 

10 gün. Yağmur 
mevsiminde su 
içmeden iki ay 
bile durabilir. 
Yediği bitkilerde 

ihtiyacını 
karşılayacak 
kadar su 
bulunur.



Bir karınca yuvasında kaç tane 
karınca vardır?

Bir arı kaç çiçeğin 
polenini toplar?
Evcil bir arı bir saatte 
yaklaşık 250 çiçeğe 

konar. Sadece 1 gram 
bal üretebilmek için 
gereken bal özünü 
yaklaşık 30 saatte 

toplar! Peki, bir dilim 
ballı ekmek için ne kadar çalışması gerekir sence?

Ortalama 15.000. 
Neredeyse küçük bir 
kasabada yaşayan 
insan sayısı 
kadar… Rekor 
İsviçre’nin 
Jura 
kantonundaki 
bir ormanda 
      keşfedilen dev bir koloniye ait:  
      20 milyon karınca! 7



Bir pire ne kadar zıplar?
Pire sadece birkaç milimetre büyüklüğündedir. 
Ama yay gibi arka 
bacakları sayesinde 
48 cm uzağa ve 35 
cm havaya 
zıplayabilir.

Mavi balinanın ağırlığı ne kadardır?
30 m uzunluğunda bir balina yaklaşık olarak  
180 ton ağırlığındadır. Yani 180.000 kg! Mavi balina 
bu boyutlarıyla gezegenimizdeki en büyük ve en ağır 
hayvandır. Neyse ki suda yaşıyor!
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Bir kaplumbağa kaç yıl yaşar?
Bu daha çok kaplumbağanın türüne bağlı…  
Evcil kara kaplumbağaları ortalama 80 yıl yaşar. 

Rekor Galapagos  
Adaları’nda yaşayan dev 
kaplumbağa Harriet’a ait.  

2006 yılında öldüğü  
zaman tam  

175 yaşındaydı!

Birgün sineği kaç saat yaşar?
Mayıs sineği de denilen 
Birgün sineği bir günden 
uzun yaşamaz. 
Üremesine ucu 
ucuna yetecek 
kadar bir 
zamandır bu… 
Ama larvası 
erişkin olana 
dek, ortalama 
2-3 yıl boyunca 
suyun altında kalır!

  Bak! Annen senin 
için ne kadar güzel 
bir denizgözlüğü 
aldı!



Bir köpek kaç yıl 
yaşar?
Ortalama 10 ila 15 yıl… Küçük 
köpekler büyük köpeklere 
göre daha uzun yaşarlar. 
Genellikle bir buçuk 
yaşına doğru erişkin 
boylarına ulaşır ve 
yavrulamaya başlarlar.

Bir köpek kaç farklı kokuyu 
tanıyabilir?
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Köpekler 
500.000’den 
fazla farklı 
kokuyu 
tanıyabilir. 
Koku alma 
duyusu biz 
insanlardan 
bir milyon kat 
daha gelişmiştir. İşte bu nedenle kayıp kişileri, 
uyuşturucu ya da patlayıcı maddeleri bulmak için 
genellikle köpekler kullanılır.

Hadi kemiği 
bul bakalım!



Bir zebranın kaç çizgisi vardır?
Türüne bağlı… En büyük zebra türü olan Grevy 

zebrasında 80 kadar çizgi vardır.  
Biraz daha küçük olan 

ova zebralarında 
ise daha geniş  
30 civarında 
çizgi bulunur.
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Hoooopp!

Zürafanın boyu ne kadardır?
Zürafa en uzun boylu hayvandır. Boyu yaklaşık  
6 m’dir. 3 kişi üst üste çıksa zürafanın  
boyuna yetişemez! Yeni doğmuş  
bir zürafa biraz büyükçe bir  
bebektir: Boyu bebekken  
2 m’yi bulur. 



Bir kurbağanın kaç tane yavrusu 
(iribaş) olur?
Bir yeşil kurbağa 
ilkbahar aylarında 
5000 kadar 
yumurta bırakır! 
Bunlar daha sonra 
iribaşa dönüşür, 
ancak sadece  
20 ila 50’si yaşamını  
   sürdürebilir.

Bir aslan ne kadar et yer?
Büyük bir aslan, 
üstelik birkaç 
gün aç kalmışsa, 
bir oturuşta 50 

kg et yiyebilir. 
Hayvanat bahçelerinde 

ve sirklerde, 
formunu 

koruması için 
aslana iki günde 

bir 5-10 kg et verilir.
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Bir filin gebelik süresi kaç aydır?
Yavru fil annesinin karnında 20 -22 ay kalır.  
Yani, neredeyse 2 yıl! Bu memeliler 
arasında bir rekordur. Ufak 
bir karşılaştırma 
yaparsak… Gebelik 
süresi insanlarda 
sadece  
9 aydır!

Bir tavşan bir yılda kaç yavru 
doğurur?
Tavşanlarda gebelik süresi bir aydır ve bir tavşan 
bir batında 3 ila 12 yavru doğurur.  
Bu hesaba göre, evcil bir tavşan yılda  
30 ila 150 yavru 
doğurabilir!  
Bu yavruların da 
altı aydan sonra 
doğurabilecek-
lerini göz önüne 
alırsak… Gerisini 
sen düşün!
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