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5 îò íàé-ñìúðòîíîñíèòå æèâîòíè,
çà êîèòî äîðè íå ïîäîçèðàìå: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå
ñ åçåðàòà ïî ñâåòà?
1. Кое е най-дълбокото езеро на 

Балканите?
а) Преспанското (Македония)
б) Охридското (Македония)
в) Бованското (Сърбия)
2. А кое е най-голямото езеро на 

Балканите?
а) Дойранското (Македония/Гърция)
б) Бледското (Словения)
в) Шкодренското (Албания/Черна гора)
3. Как се казва най-голямото езеро 

в света?
а) Каспийско море
б) Азовско море
в) Саргасово море
4. В коя планинска верига се намира 

най-високо разположеното плава-
телно езеро на Земята – Титикака?

а) Хималаите
б) Андите
в) Кордилерите
5. Коя река води началото си от 

най-голямото езеро в Европа – 
Ладожкото (в Северозападна Русия)?

а) Днепър
б) Волга
в) Нева
6. Кой голям американски град е 

разположен на езерото Мичиган?
а) Чикаго
б) Портланд
в) Кливланд
7. Кое е африканското езеро с най-

големи размери?
а) Чад
б) Танганика
в) Виктория
8. Кое езеро съдържа 20% от незам-

ръзналата питейна вода в света и в 
същото време е най-дълбокото на 
Земята?

а) Онтарио (САЩ)
б) Ван (Турция)
в) Байкал (Русия)
9. В коя страна се намира езерото 

Балатон?
а) Унгария
б) Беларус
в) Украйна
10. Коя река води началото си от 

Седемте рилски езера?
а) Струма
б) Джерман
в) Искър

Отговори: 1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 
7-в, 8-в, 9-а, 10-б

 Срещата на върха на Шанхайската 
организация за сътрудничество в Бишкек 
на 13 септември  постави завършек на 
10-дневната совалка на китайския пре-
зидент Си Цзинпин из Централна Азия и 
Русия (където се отби в Санкт Петербург 
за форума на Г-20). В началото на месеца 
в Туркменистан при визитата на Си бе 
обявено завършването на първия етап 
от изграждането на газовото находище 
“Галкиниш” – 2-рото най-голямо в света с 
предполагаеми резерви до 6 трлн. куб. м 

природен газ. Планира се до 2020 г. освен 
сегашните две линии на централноази-
атския газопровод между Туркменистан и 
Синдзян да бъдат добавени още две линии, 
а годишният износ за Китай да достигне 
65 млрд. куб. м. В друга от спирките из 
Централна Азия – Астана, Си е подписал 
22 инфраструктурни, индустриални и 
други договори на стойност над 30 млрд. 
долара. Сред тях е и покупката на дял от 
нефтеното находище “Кашаган” за 5 млрд. 
долара. 

Синьопръстен октопод
Голям е колкото топка за тенис, но с 
отрова, напълно достатъчна да убие човек 
на секундата. Ухапването му води до 
задушаване, парализа и неминуема смърт, а 
противоотрова все още няма.

Качулат питоуи 
Да, има и птици убийци, и то не само в сценарий на Хичкок. Отровата по кожата и перата му е една от най-силните, познати на човека.  При достатъчно количество от нея парализира и убива за няколко минути. Освен много отровна тази птица е и една от най-агресивните. Случва се да напада и хора въпреки скромните си размери. Трябва да го имате предвид, ако се разхождате някъде из Папуа-Нова Гвинея.

Хипопотам 
Хипопотамите не само не са тромавите и 

дружелюбни животни от детските 

филмчета, а са отговорни за смъртта на 

повече африканци от всички останали 

животни на континента, взети заедно. Те 

определено не си падат по игрите и 

предпочитат спокойствието. Ако то бъде 

нарушено, набързо елиминират дразнителя. 

При близка среща с хипопотам не 

разчитайте на факта, че не може да плува - 

той буквално тича под водата с 8 к/ч и със 

сигурност ще се уморите преди него.

Рибата фугу
От нея са застрашени най-вече 

семействата на японските рибари 

любители. Повечето местни рибари я 

разпознават по специфичната кълбовидна 

форма. Лицензирани готвачи я приготвят 

също и като деликатес, но само след 

специална обработка - някои от органите є 

са толкова силно отровни, че причиняват 

смърт до 24 часа.

Мраморен конусовиден охлюв
Протягайки се към красива черупка на 
плажа, едва ли очакваш, че в нея може да се 
крие едно от най-смъртоносните животни 
на планетата. Капка от отровата на 
малкото охлювче стига за мъчителна смърт 
на повече от 20 души.


