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ából származó jövevényt. A kígyókkal 
bőven ellátott területen nem őshonos 
a burmai piton, amelyet műkedvelő 
állattartók hoztak be házi kedvencnek 
az Egyesült Államokba. Mikor megun-
ták a különlegességet vagy az elszökött 
otthonról, a mocsarakban elkezdtek 
szaporodni. Ez felborította a helyi táp-
lálékláncot, mivel a helyi kígyóknál tes-
tesebb, profi ragadozó burmai piton 
előszeretettel fogyasztja a mosómedvé-
ket és más bennszülött kisemlősöket. A 
nagyarányú csökkenést onnan követ-
keztették ki, hogy az állandó forgalom 
ellenére, az autósok által elütött álla-
tok száma rendkívüli mértékben lecsök-
kent.    

A Kijevben élő TreT nevű 
staffordshire bull terrier csinál ilyen 
elképesztő mutatványokat – a falon fut, 
a szinte függőleges várfalra felmászik, 
könnyedén felmegy a második 
világháborús, tankos emlékműre. 
Macskákat meghazudtoló ügyes-
séggel mászik fára, ugrik fel kerí-
tésekre. Az ötéves kutya és az őt 
edző gazdája az elért mutatványokkal 
nagy ismertségre tett szert. A 33 kilós, 
csupa izom eb valódi egyéniség, nem-
csak sporttevékenysége miatt, hanem 
azért is, mert „szeret” divatos napszem-
üvegeket hordani.    

Rekord méretû piton
Floridai Everglades Nemzeti Park-

ban rekord méretű burmai pitont talál-
tak. Az 5,42 méter hosszú, 74 kilós 
kígyót a Floridai Egyetem öt munka-
társa vizsgálta. Méretei mellett az óri-
áskígyó azzal került be a hírekbe, hogy 
a mocsári hüllőben rekord mennyi-
ségű, 87 darab tojásra leltek a kuta-
tók! A most megtalált hüllő rávilágít 
egy évtizedek óta fennálló problémá-
ra. Az Everglades munkatársai először  
1979-ben találtak ilyen Délkelet-Ázsi-

Falra mászó kutya 
A parkour nevű francia eredetű sport 

abból áll, hogy a művelőik, le-fel ugrál-
nak a városi építményekről vagy egyik 
háztetőről a másikra, ezen felül macs-
ka ügyességgel „másznak” meg épülete-
ket és egy sor vakmerő dolgot csinálnak. 
Mindez biztosítókötél és védőháló nél-
kül. A meglehetősen jó erőnlétet és 
ügyességet kívánó tevékenység látha-
tó különféle zenei videókban, de legin-
kább Luc Besson Yamakasi című filmje 
mutatja be a műfajban lévő lehető-
ségeket. Aki ezt a városi sportot űzi, 
az igazán jó képességekre vall, de mit 
mondhatunk arra, ha egy kutya csinál-
ja az ugrásokat? 
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Tetoválás a régmúltból
Köztudott, hogy a tetoválás nem 

a 21. század találmánya, régóta hasz-
nált testdíszítési eljárásról van szó. Erre 
nemrégiben Natalie Polosmak talált 
bizonyítékot, mikor az Altáj hegység-
ben egy hatalmas, 2500 éves sírt tárt 
fel, amelyben viszonylag ép állapotban 
lévő mumifikálódott holttestet talált. A 
fiatalon, kb. 25 éves korában elhunyt 

hölgynek, feltételezések szerint egy szi-
bériai hercegnő (Ukok), nemcsak a tes-
tén, hanem még a kezén is mitológiai 
formákat ábrázoló „rajzokat” találtak, 
amit azután a tudós lerajzolt és közzé 
tette a nagyvilág számára.    

Idegenek a londoni olimpián
Kivételesen nem a szuper szigo-

rú biztonsági intézkedések ellenére a 
sportrendezvényekre belógott illeték-
telenek kerültek a hírekbe, hanem az 
idegen bolygóról jött látogatók. Sze-
rencsére nem valami képzelet szülte 
dologról van szó, hanem a megnyitó 
ünnepség alatt sok tízmillió tévénéző 
által láthatott jelenségről. A tűzijáték 
indulását követően egy fényes valami 

szaengedtek a természetbe, kettőt pedig 
vizsgálni fognak. Az egy méter hosszú, 
szürke, kígyószerű állatot a szakértők 
lemérték, lefotózták és az élettelen pél-
dányt pedig felboncolták.    

Kínai terminátor
Az emberi találékonyság és kreativi-

tás határtalan, főleg akkor, mikor szük-
séghelyzet lép fel. A fejlett nyugaton 
bevált dolog, hogy a végtagját elvesztett 
személyt megsegíti a társadalombiztosí-

tás, és amennyiben szükséges és lehet-
séges műlábat, műkezet kap. Kínában 
ez másként működik. Az 51 éves Sun 
Jifa a halászat egyik hatékonyabb for-
májával próbálkozott, de rosszul sült 
el a dolog, és a robbanóanyag a kezei 
között kezdett el működni, nem a víz-
ben. Ennek eredménye, hogy csukló-
tól lefele amputálták a kezeit. Az eset 
nyolc éve történt, és az egészségügyi 
rendszer nem gondoskodott róla, hogy 
beilleszkedhessen a társadalomba. Jifa 
úr kezébe vette a sorsát és mozgó ujjú 
műkezet csinált magának! A művégtag 
segítségével már tud dolgozni, enni stb. 
A problémát a fémből készült végtagok 
súlya jelenti, ezért annak használata 
után több órányit le kell pihennie.   

mozgott a stadion felett. A kétkedők 
jöhetnek azzal, hogy a közvetítésben 
segítő repülő eszköz látható a kamera 
képén. Ez pedig nem talált, mert a köz-
vetítést végző amerikai NBC csatorna a 
Goodyear megszokott léghajóját hasz-
nálta. Így a legkézenfekvőbb magyará-
zat ki lett lőve!    

Kígyóhoz hasonlító állat
Még mindig érik a tudósokat megle-

petések, és azokat is, akik azt hiszik, már 
minden fel lett fedezve a Földön. Brazí-
liában, az Amazonasnál, Rodonia állam-

ban vízi gilisztagőte-félékhez tartozó 
kétéltűt találtak. Ebből a kígyókhoz 
hasonlító Atretochoana eiselti elnevezésű 
állatból hat példányt találtak, amelyek-
ből egy sajnos elpusztult, hármat visz-

Sebességhajszolás
Az amerikai hadsereg legfrissebb 

kísérlete kudarcba fulladt, mert a 
hangsebesség hatszorosára képes új 
rakétájuk nem sokkal a start után 
megsemmisült. A 7,75 méteres 
X-51A Waveridert egy B52-es bom-
bázó repülőgépről indították. Nyil-
vánvalóan a katonai alkalmazáson van 
a hangsúly a 2004-ben megkezdett 
kísérletnél. Az augusztus 14-i pró-
ba 15 másodpercnyi repülés után, 
robbanással végződött a kaliforni-
ai partoknál. A mérnökök azonban 
kitartóak, mert a tavaly júniusi kísér-
let is idő előtti tengerbe zuhanással 
zárult, viszont a 2010-es májusi pró-
bán 143 másodpercnyi ideig elér-
ték az 5632 km/órás sebességet, ami 

akkor az így felszerelt hiperszónikus 
repülők akár egy órán belül is telje-
síthetik a London–New York távol-
ságot.   

pozitívum. A végső cél, hogy a repülő-
eszköz stabilan tudja tartani az előbb 
említett tempót. Amennyiben pedig ez 
a különleges hajtómű-technika beválik, 

Fából motorkerékpár 
Működőképes, vízen haladó Ferra-

rit és sok más érdekes guruló tárgyat 
alkottak már fából. A fából készült 
érdekességek közé végre hazánk is 
bekerült, Puskás István tiszaörsi 
traktoros jóvoltából, aki egy Har-
ley-Davidson stílusú motort épített 
fából! A Polski Fiat 126-ból szár-

mazó motor, gumiabroncsok és 
néhány más alkatrész kivételé-

vel a gép összes eleme természetes 
anyagból készült. A kormányt pél-
dául szürkemarhatülökből gyártot-
ta. A két évig készült motor nemcsak 
kiállítási tárgy, hanem működőképes 
közlekedési eszköz is, melynek végse-
bessége 25–30 km/óra.   
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Szokatlan látogató
Az erdőirtás igen csak össze-

kutyulja az állatok, növények 
megszokott életét. A legutóbbi 
példa a Fülöp-szigetekről szár-
mazik. A kép és a hír a lehető 
legjobbkor érkezett, mert a leg-
utolsó Batman filmet nemrégiben 
mutatták be, ennek köszönhetően a 
denevér a figyelem középpontjába 
került. 

Az történt, hogy az erdőpusztítás-
nak köszönhetően lakóhelyet vesztett 
aranykoronás repülőkutya (Acerodon 
jubatus) nem a megszokott helyén, 
az erdőben csüngött fejjel lefelé egy 
fán, hanem egy erdő melletti háznál 
lévő rúdon lógott! Megjelenése nagy 
meglepetést okozott a háziaknak. Ez 
a denevérfajta a legnagyobbak közé 
tartozik, szárnya 1,55 méteres fesztá-
volságú is lehet! Mikor „összecsoma-
golja” magát a fekete állat, akkor is 

a Nagy Sándorról és koráról fennmaradt 
írások, melyekben arról esik szó, hogy 
ezüst diszkoszszerű tárgyakat láttak a 
Jaxartes folyónál.    

A Payal királlyal kapcsolatos fel-
jegyzések is érdekesek, a leírások azt 
mondják, hogy a király a halála „után”, 
űrhajóval távozott. Lehet a dologban 
valami, mert a kőbe vésett ábrákon a 
király olyan trónon ül, ahol pedálok, 
kapcsolók találhatók. India is beállt a 
sorba, az ősi szanszkrit írások többféle 
repülő szerkezetről, a vimánákról szá-
molnak be. 

elég testes, egy közepes termetű 
kutyának felel meg.  

Repülôgépek, ûrhajók 
a régmúltból
Sokan hibbantnak tartják a 

régi civilizációkkal előhozakodó 
kutatókat és a lelkesen kutató ama-

tőröket. Nemrégiben összegyűjtöttek jó 
pár, a virágzó régi civilizációból származó 
leletet, ami a legszkeptikusabb ellenzőket 
is talán megtudja győzni. Az Egyiptom-
ból, az ősi Mezopotámiából, Babilonból 
(mai Irak és Irán területe) kőbe vésett 
rajzok, művészi munkák, sír dekorációk, 
leírások meglepő dolgokat ábrázolnak. A 
legfantasztikusabb információk egy ősi 
kaldeus műben, a Sifralaban lelhetők fel, 
amely több mint száz oldalon át ecseteli 
a különféle repülő eszközök megépíté-
sének leírását, megtűzdelve egy sor ma 
használt technikai kifejezéssel. Ami iga-
zán izgalmassá teszi a dolgokat, az azok Benedek Attila
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