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A magyar származású búvároktató, Keller Lajos, Hawaii partjainál
merült egy csoporttal, amikor olyan
élményben volt része, mint még
talán soha egy kollégájának sem:
egy delfin úszott felé, mozdulataival pedig egyértelműen jelezte, hogy
tekerje le róla az uszonyába akadt
horgászdamilt. „Nyomta hozzám az
oldalát, és próbált úgy forogni, hogy
észrevegyem, mi a baja – mondta a
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Segítséget
kért a delfin
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férfi egy helyi
lapnak. –
Először kiszedtem a melluszonyába
szúródott horgot, utána pedig elvágtam,
letekertem róla a damilt, ami
egyébként annyira rátekeredett, hogy
attól féltem, még jobban megsebesítem.” Az oktató ugyan már sok delfinnel találkozott, de olyat még sosem
látott, hogy az állat segítséget kért volna tőle. 

köszönhetően könnyebb lesz megérteni a jelenlegi Brit-sziget környékén
lévő tengerek élővilágát. Megjegyzendő, amikor a hüllő élt, Brit-sziget még
nem is volt. 

gépen, melyek közt van játék, zenei- és
rajzolóprogram is. Mint kiderült, az
állatok a legjobban a dobgépet szeretik,
de azért az alkalmazásért is rajonganak, mely egy akvárium életét mutatja
be megfelelő hangeffektekkel. A gondozók szerint az orangutánok jól érzik
magukat az iPaddel, és ha a kísérlet
sikeres lesz, az USA-ban még jó pár
állatkertben vesznek ilyet a többi
majomnak is.

A világ legszélesebb csípôje
250 centiméteres a csípőkerülete
annak a Los Angeles-i nőnek, aki ezzel

Majom az ûrben
Nyolc éven belül már embert
küldene az űrbe, most viszont az
1979-es iszlám forradalom 34. évfordulója alkalmából csak egy majmot lőtt fel
120 kilométeres magasságba Irán – írja
a techeye.com. Teheránban már január
elején bejelentették a kísérletet, amire
január 28-án került sor. Az iráni Védelmi Minisztérium jelentése szerint a
Piszgám elnevezésű űrkapszula épségben hozta vissza az állatot.
Mivel a hírt egyetlen független forrás
sem erősítette meg, sokan kétkednek
abban, hogy a majom utazása valóban
megtörtént-e. 

Másolják a Nobel-díjat
Egy tajvani üzletembernek köszönhetően most
már nemcsak cipőket, hanem magát
a Nobel-díjat is
„lemásolják” Ázsiában. A Tang-díjjal
kétévente jutal2013. IV. évfolyam 1. szám

maznák azokat a tudósokat, akiket a
Nobel-díjjal nem tüntettek ki, de a
természet- és társadalomtudományok
terén kimagasló eredményeket értek el
– írja a newswire.com.
Az első díjátadót 2014-ben tartják, a
díj mellé pedig 1,7 millió dollár jár, ami
pont félmillióval több, mint a Nobel-díj
esetében. A díjat egyébként egy textilüzletben utazó férfi, bizonyos Samuel Yin szponzorálja, aki Tajvan hetedik
leggazdagabb embere. Vagyona állítólag
több mint 600 milliárd forint. 

Bálnatetem Franciaországban
Egy 18 méter hosszú barázdás bálna tetemét sodorta a víz Franciaország
nyugati partjának egyik strandjára. Az
állatot még aznap a partra emelték,
elkerítették, majd megvizsgálták, feldarabolták, és kielemzik a belső szerveit.
A 3news.com információi szerint a szakemberek tétlenül állnak azelőtt, hogy a
tetem miként tett meg ilyen nagy utat,
mert ez a bálnafaj jellemzően a Jegestengerben fordul elő.

A barázdás bálnák akár 25 méteresre is megnőhetnek, jelenleg száz-száztízezer úszkál belőlük a világ vizeiben. 

Új fajra bukkantak
Az Edinburghi Egyetem kutatócsoportja január végén azonosította egy, a
leginkább delfinre és krokodilra emlékeztető állat maradványait. Az őshüllő nagyjából 160 millió évvel ezelőtt
élhetett a Földön, és a Tyrannoneustes
lythrodecticos nevet kapta.
Egy skót tudományos lap az egyetem közlésére hivatkozva megírta, hogy
a leletet már közel 100 éve feltárták,

iPad az orangutánoknak
Apps for the apes, azaz „alkalmazások a majmoknak” néven fut az a program, melyben megfigyelik, hogy az
orangutánok mit kezdenek egy olyan
táblagéppel, melyet kifejezetten nekik
írt alkalmazásokkal raktak tele.
A gondozók azt mondják, az orangután intelligenciája magas, és jót tesz
nekik, ha használhatják az eszüket
– ellenkező esetben unatkoznak,
a kedélyállapotuk pedig mélypontra süllyedhet. Az említett
programban a majmok tíz alkalmazást próbálhatnak ki a tábla-

A Holdon túlra
de eddig
alig foglalkoztak vele. Az
újonnan megismert állat méretes
lehetett, hatalmasra
tudta nyitni a száját,
fogai és testfelépítése alapján pedig akár
nála nagyobb testű
hüllőkre is vadászott. A tudósok
szerint a leletnek

Új űrhajó építésébe fogott a
NASA, melynek az a célja, hogy
ne csak közeli, Föld körüli pályán
keringjenek az asztronauták, hanem
jóval távolabbra is eljussanak. Az első,
2014-re tervezett próbarepülés során
csak a szervizkabint lövik fel, míg az
első nagy utat három évvel későbbre datálják.
A NASA nem kizárólag saját kutatócsoportjaira bízza a fejlesztést, az
Európai Űrügynökség is kiveszi a
munkából a részét, a szervizmodul

a mérettel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerül.
Mikel Ruffinelli egyébként 165 centiméter magas, és 190 kilót nyom,
félévente jár orvosi kivizsgálásra, és
elmondása szerint minden lelete egészséges értéket mutat. „Az egyetlen problémám, hogy mindig kettő vonat- vagy
repülőjegyet kell vennem a fenékméretem miatt, illetve hogy a szállodákban
csak oldalazva jutok be a fürdőszobába” – mondta nevetve a The Sunnak az
asszony, aki egyébként boldog párkapcsolatban él, és négy gyermeket nevel.
„Az első szülésem után kezdtem hízni – tette hozzá. – A meglepő, hogy
csak a csípőm környékére jöttek fel a
kilók, szinte sehol máshol nem kerekedtem ki.” Ruffinelli egyébként büszke az
alakjára, családjának pedig megígérte,
amint az orvosok arra utasítják, hogy
fogyjon le, diétába kezd. Jelenleg napi
2500–3000 kalóriányi ételt fogyaszt,
egy vele hasonló korú nőnek nagyjából
2000 kalóriára van szüksége. 

Sir David Attenborough:
az emberiség
a Föld pestise
86 éves múlt a neves természetfilmes, akit a BBC-nek készített sorozatai tettek világhírűvé.

ugyanis az Atlanti-óceán keleti oldalán készül. A modul felel az áram- és
hőszabályozásért, illetve az utasok vízés levegőellátásáért.
A NASA
ugyan nem
mondta ki
hivatalosan,
de a cél nyilvánvalóan
az, hogy túljussanak a Holdon, hiszen gondoljunk csak
bele: 2016-tól a Holdra már bárki „beteheti” a lábát, aki az egymillió dollár körüli árat be tudja fizetni a

különleges kirándulásra. Az új űrhajót Orion névre keresztelik,
az 5 méter átmérőjű személyszállító kabint már
építik. 
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oldja helyettünk. Mi vagyunk ennek a
bolygónak a pestise – mondta a filmes.
– A következő ötven év rémisztő lesz.
Ilyen hatalmas populációnak már alig
marad hely, hogy kitermelje a szükséges élelmiszert.”
Attenborough szerint a szexuális nevelést kéne mindenütt támogatni, mert ez
az egyik kulcsa annak, hogy visszaszorítsuk a népességnövekedést.

hogy Bond egy-egy hírességről nevez el
egy új fajt: egy éve Angelina Jolie után
Aptostichus angelinajolieae-nek keresztelt egy másik pókfajt.

Pókot neveztek el Bonóról
Attenborough már hosszú évek óta az
Optimum Population Trust, azaz az
Optimális Populáció Alapítvány védnöke, és nemrégiben nyilatkozta, hogy
szerinte korlátozni kell a népességnövekedést, ellenkező esetben tönkretes�szük a Földet. „Ha mi nem csökkentjük
a túlnépesedést, akkor a természet meg-

Nem éppen hétköznapi megtiszteltetésben volt része a U2
frontemberének. Egy Jones Bond nevű
biológus ugyanis róla nevezett el egy
pókfajt, amire az amerikai Joshua
Tree Nemzeti Parkban talált rá – a
park neve egyébként megegyezik a
U2 legsikeresebb lemezével.
A pók latinul az Aptostichus bonoi
nevet kapta, és nem ez az első alkalom,
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