
Galamb internet

2009-ben Dél-Afrikában egy IT iroda dolgozója arról 
panaszkodott, hogy még egy postagalamb is gyorsabb lenne, 
mint az ADSL internet. És tényleg! Winston a postagalamb 2 
óra alatt tett meg 60 mérföldet egy 4 Gigabyte-os pendrive-
val, míg ennyi idő alatt az ADSL ennek az adatállománynak 
csupán 4%-át tudta továbbítani.

https://petofilive.hu/hirek/cikk/2018/02/21/

Internet, galamb, sebesség



Kevés alvás is elegendő, keveseknek

Az emberiség 1-3 %-a rendelkezik a hDEC2 génmutációval, 
ami azt jelenti, hogy számukra napi 3 óra alvás is elég, hogy 
tökéletesen kipihenjék magukat.

https://petofilive.hu/hirek/cikk/2018/02/21/

Alvás, mutáció



Agy teljesítménye

Az agy annyi elektromosságot termel, ami egy 10 wattos izzót 
is képes lenne működtetni.

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/10-meghokkento-dolog-amit-nem-tudsz-a-testedrol/

Agy, elektromosság, teljesítmény



Hogyan válassz sárgadinnyét

A sárgadinnyénél sem mindegy, hogy elég érett-e. Ha mézédes 
gyümölcsre vágyunk, a következő praktikákat vethetjük be a 
kiválasztásnál:

 *   Először is jól vegyük szemügyre! Olyat válasszunk, amely 
nem sérült, nincs rajta zúzódás, puha folt vagy repedés.
 *   Fontos a súlya is! Az a jó jel, hogyha a méretéhez képest 
nehezebb, mint, amire számítunk.
 *   Ezután jöhet a szaglás, minél intenzívebben érezzük a 
sárgadinnye édes illatát, annál érettebb a gyümölcs.
 *   És végül a tapintás sem maradhat el. A dinnye tetején, a 
kocsánynál, ha benyomjuk, lágyabbnak kell lennie, mint 
például középen.

http://www.mindmegette.hu/5-dolog-a-sargadinnyerol-amit-jo-ha-tudsz-a-szezonban-56461/

Sárgadinnye, dinnye, sárga, megtekintés, súly, szaglás, tapintás



A pilóták sosem eszik ugyanazt az ételt

Kellemetlen lenne tízezer méter magasban azzal szembesülni, 
hogy a repülőgépet irányító személyzet minden tagját 
leterítette egy váratlan ételmérgezés, így amíg a pilóta 
rendszerint ugyanazt az ételt eszi út közben, amit az első 
osztály utasai is kapnak, a másodpilótának alternatív étrend 
jár.

https://player.hu/tech-3/kilenc-erdekes-teny-a-repulesrol/

Repülés, pilóta, étel, biztonság



UV sugárzás hatása a szemre

A napszemüveg ma már nem hóbort, hanem létfontosságú, 
mert megvédi a szemet a nap UV sugárzásától!

Az UV sugárzás rövid-és hosszú távú roncsolódásokat is 
eredményezhet, mint például:

* UV sugárzás okozta szaruhártya gyulladás, mely kb. 48 óra 
alatt kezelés nélkül elmúlik.
* Az UV sugárzásnak hosszabb ideig kitett kötőhártya 
megvastagszik, felszínén húsos góc képződik, melynek 
eltávolítása műtéti úton történik.
* Az UVB típusú sugárzás összefügg a szürkehályog 
kialakulásával, mely szintén műtéti beavatkozást igényel.
* A szem ideghártyáját érő UV sugárzás visszafordíthatatlan 
látásvesztést, vakságot okozhat!

http://www.optikanyergesujfalu.hu/jo-ha-tudod-az-uv-sugarzasrol/

UV sugárzás, látás, szem, károsodás, napszemüveg



A kutya orrlenyomata hasonló az emberi ujjlenyomathoz

Ahogy az emberek beazonosíthatók az ujjlenyomatukról, úgy 
a kutyák is az orrlenyomatukról. Minden kutyának egyedi az 
orrlenyomata, ha közelről megnézed, olyan apró vonalakból 
álló mintákat fogsz látni, melyek a mi ujjainkon is 
megtalálhatók. A kutyák beazonosításának korábbi módja a 
talpon lévő párnák lenyomata volt, de a pontatlansága miatt az 
orrlenyomatra cserélték. Éppen ezért minden 
kutyatenyésztőnek és -oktatónak van nyomtatási 
nyilvántartása kutyája orrlenyomatáról arra az esetre, ha be 
kéne azonosítani őket. 

https://www.life.hu/eletmod/20150218-10-dolog-amit-biztosan-nem-tudtal-a-kutyakrol.html

Kutya, ujjlenyomat, orrlenyomat, azonosítás



Mikor és ki találta fel a fagyit?

A fagylaltszerű fagylaltot nagyjából 200 évvel időszámításunk előtt 
találták fel – Kínában. A recept nem volt bonyolult: tejet és rizst 
kevertek össze, majd betették a hóba. A fagyi – mint műfaj – nem 
olasz találmány, az a fagyi viszont, amiért ma is odavagyunk, 
Olaszországban született. A római birodalomban a feljegyzések szerint 
rabszolgákat küldtek a hegycsúcsokhoz, hogy hozzanak friss havat, 
amit aztán ízesítettek és fagylaltként szolgáltak fel.

A mai formában is létező desszert a középkor óta létezik. A 16. 
században egy szicíliai cukrász volt az, aki először a történelem során 
nem közvetlenül adta hozzá a havat vagy jeget az alapanyagokhoz, 
hanem előbb elkészítette a krémet, és azt fagyasztotta le. A sörbeteket 
szintén egy szicíliai mester alapozta meg a 17. században, aki 
különben elsősorban limonádékkal foglalkozott, sőt, ezeket 
lefagyasztotta és úgy kínálta vendégeinek. A legenda szerint különben 
Európa Marco Polónak köszönheti a fagylaltot, ugyanis ő látta 
Kínában, és hozta el Itáliába. 

https://famiily.hu/2019/08/06/te-tudod-hogy-mikor-es-ki-talalta-fel-a-fagyit-meglepo-
erdekessegek-a-csalad-kedvenc-nyari-desszertjerol/

Fagylalt, Kína, Szicília, cukrász, édesség, hideg



Néha elfelejtünk pislogni

Azt hihetnénk, hogy a pislogás teljesen reflexszerű dolog, ami magától is 
megy. Pedig néha előfordul, hogy elfelejtünk pislogni – főleg akkor, ha 
nagyon odafigyelünk valamire. A szem ilyenkor is igényelné a pislogást – 
felnőtt embernél percenként nagyjából 20-szor –, mert ez tartja nedvesen és 
a külvilág kórokozói és idegen anyagai elől védve a szaruhártyát. Ha 
viszont elkezdesz számítógépezni vagy okostelefonozni, a pislogás 
mennyisége a harmadára esik vissza, és kiszárad a szem felülete. Ettől van 
az az égető, szúró érzés, amit akkor tapasztalsz, ha megállás nélkül órákig 
netezel, csetelsz, dolgozol vagy játszol a telefonodon, a laptopodon. Ezért 
ha gép elé ülsz, figyelj a szemedre, és pislogj tudatosan, vagy legalább 
legyen a közeledben szemcsepp, amivel időről időre megnedvesítheted a 
szemed. Még egy érdekes dolog: tudtad, hogy a csecsemők szinte alig 
pislognak? Jó, ha egy perc alatt kétszer behunyják egy pillanatra a 
szemüket. Ez náluk normális, de egy felnőttnél cseppet sem az! Akinek 
ennyire merev a tekintete, az valószínűleg hazudik – ugyanis, ha épp 
füllentünk, a szemünk kimerevedik, és elfelejt pislogni – ez ösztönös, és 
nagyon nehezen uralható testbeszéd, amivel a profi hazudozókat is le lehet 
buktatni.  

https://nlc.hu/egeszseg/20181119/pislogas-siras-kulonos-teny-szem/

Szem, pislogás, egészség



B1-, vagy boldogságvitamin a kukoricában

A kukoricának a fogyasztását különösen a B1-vitamintartalma 
miatt szokták ajánlani, amit más néven boldogságvitaminként 
is emlegetnek.

Rendszeres fogyasztásával ugyanis javul a kedélyállapot, 
tartós hiányában pedig lényegesen nagyobb a depresszió 
kialakulásának az esélye.

Feszültség és rosszkedv esetén egyaránt ajánlott!

https://www.kalohirek.hu/napigyors/egeszseges-jo-kedvre-derit-es-eluzi-a-depressziot--
erdekessegek-a-kukoricarol-amiket-jo-ha-tudsz

Kukorica, vitamin, B1



Érdekes tények az emberi testről

* A gyomrodban lévő sav annyira erős, hogy a gyomorfaladon 3-4 naponta teljesen új 
nyálkahártya réteg képződik.
* Szaglásod hihetetlenül kifinomult. 50.000 egyedi szagot vagy képes megjegyezni és 
felismerni. Ez persze még távol áll a kutyák szaglásától.
*Bőröd folyamatosan megújul, életünk során átlagosan 60 kg bőr hámlik le rólunk.
* Szemed is emberfeletti dolgokra képes. Ha éjszaka tiszta az égbolt, láthatod az 
Androméda-ködöt, egy kis elmosódott valami az égbolton. Az Androméda-köd a 
miénkhez, a Tejútrendszerhez legközelebb lévő galaxis, 2,5 millió fényévnyire van 
tőlünk. Ha felnézel és látod az Androméda galaxist, 2,5 millió évvel a múltba 
tekintesz.ű
* Ha a szemed képességeit egy digitális fényképezőgép felbontásával kellene 
összehasonlítani, szemed egy 576 megapixeles kamera lenne. Jelenleg a legmagasabb 
felbontású fényképezőgép, a Mamiya DSLR, 80 megapixeles.
* Az agyad, pontosabban a prefrontális kéreg, még a 40-es éveidben is fejlődik. A 
prefrontális kéreg szociális képességeinkért felelős.
* Egy lépéshez 200 izom összehangolt működése szükséges.
* Amikor megszülettél 350 csont volt a testedben. A test növekedésével sok csont 
összeforr, így felnőttkorodra már csak 206 csontod marad.
* Életed egy-harmadát alvással töltöd.

https://www.erdekesseg.hu/20-teny-a-testedrol/

Emberi test, gyomor, szem, bőr, agy, lépés,, alvás



A világ legnagyobb panorámafotója

320 gigapixel felbontású a világ legnagyobb panorámaképe, 
ami Londont ábrázolja, és a város szívében álló BT Torony 
tetejéről készült. A fotó hihetetlen részletességgel mutatja be 
Londont 360 fokos, teljes szögben. A képet a fotózásban nagy 
szakértelemmel bíró 360Cities vállalat készítette: Jeffrey 
Martin és kollégái, Holger Schulze és Tom Mills 2012 
novemberében több mint három napon át dolgoztak, hogy a 
BT Torony 29. emeletéről 48 640 felvételt készítsenek. 
Érdekesség, hogy most először kísérleteztek ilyen hatalmas 
méretű fotó létrehozásával. Ez a felvétel tükrözi ez idáig 
leginkább, hogy milyen volt a brit főváros az olimpiai és 
paralimpiai évben.

https://wellandfit.hu/utazas/2013-02/tudtad-5-erdekes-hir-a-nagyvilagbol/

Panorámafotó, gigapixel, London


