Колко тежи една лека муха?
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Защо говорим за това?
Дзефи иска да знае колко мухи има на света.
А също така колко тежат всички мухи, взети заедно, повече от човек ли?

Колко мухи има по света?
По света летят много и най-различни мухи - освен домашната муха има и плодови мушички, зелена и
жълта муха, конска муха… Всички заедно сигурно са неизброими. Двойка домашни мухи за едно лято
може да има около 325 923 200 000 000 деца. И то само от една двойка. Ако поканят на гости
роднините си, братовчедите зелена и жълта муха, конската муха и волската муха… забръмчават ни
главите и не можем да ги преброим.
Затова да се опитаме да изчислим колко тежи една муха!

Колко тежи една муха?
Една тежка муха e 50 до 52 килограма, а една лека муха - около 47 килограма.
Не вярваш ли?
Абсолютно вярно е! Само че става дума за категории в бокса.

В категория муха са боксьорите от 50 до 52 килограма. А по-леките са в категория лека муха - до 49
килограма. Например в категория муха на Олимпийските игри се състезава българката Стойка
Кръстева. Тя тъкмо победи Вирджиния Фукс (САЩ) на осминафинал! В неделя (01.08) ще играе на
четвъртфиналите - стискаме ѝ палци!

Снимка: LOGAN WEAVER от Unsplash

Да се върнем от спорта пак към насекомите, по-точно домашните мухи.
Трудно е да се каже колко тежи една муха. Теглото й зависи от това колко е голяма. Също така от
това, колко e яла през деня - коремчето ѝ било еластично и натежавало от храната. Също дали е
мъжка, или женска, а ако е женска - дали е бременна…
Но, приема се, че средно тежи около 0.007 грама.
Ако съберем всички безбройни мухи по света, то пак получваме голямо, бръмчащо число. С много
нули! Значи, всички мухи по света тежат повече от един човек.
И накрая един въпрос от “Естествен роман” на Георги Господинов, който често пише за мухите в
книгите си: Какъв роман би се получил, ако успеем да накараме една муха да разказва?
Как мислиш, какъв роман ще се получи?
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