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ПРИЯТЕЛИ ЖИВОТНИ

ГЪСКА ПАЗИ БИК

Гисбърн, Нова Зеландия
Голям шотландски бик като Хеймиш едва ли има нужда от бодигард,
но този гъсок е на друго мнение. Щом бикът излезе на пасището, гъсокът започва да се оглежда за други говеда, които – поне според него –
твърде много се приближават. „После протяга шия, започва да врещи
и прогонва другите крави и бикове“ – казва Кийс Уейтсманс, собственик на екостопанството „Напдейл“, където живеят двамата.
Хеймиш и гъсокът са неразделни, откакто намерили птицата да си
почива върху краката на бичето една седмица след неговото раждане.
Оттогава гъсокът рядко се отделя от него. Веднъж Уейтсманс
преместил Хеймиш на друго пасище за няколко вечери. Гъсокът обаче
издържал само една нощ. „На следващия следобед той съвсем сам
стигна до другото пасище, за да намери Хеймиш“ – казва той. Самият
Хеймиш да не изглежда чак толкова привързан към гъсока, но явно няма
против да има бодигард. Иначе сигурно щеше да хвърчи перушина!

ОТ КЕЙТ ГАЛАХЪР

ОБИЧАМ ТЕ, НО
СПОРЕД МЕН
ПАЛТОТО ТИ
ИМА НУЖДА ОТ
ПРАНЕ.

ДОМАШНА ГЪСКА
ПРОИЗХОД Европа и Азия
ТЕГЛО 2,5–5 кг
С КАКВО Е ИЗВЕСТНА
Смята се, че гъската е едно
от първите одомашнени
животни – може би в
Египет около 3000 г. пр.Хр.
ЗАБАВЕН ФАКТ
Домашната гъска може да
има размах на крилете до
1,20 метра.

НИКОЙ ДА НЕ
ДОБЛИЖАВА
МОЯ БИК!

РЕБЕКА ГРУНУЕЛ / THE GISBORNE HERALD (ДВЕТЕ СНИМКИ)

ШОТЛАНДСКО
ВИСОКОПЛАНИНСКО
ГОВЕДО
ПРОИЗХОД Шотландия
Тези говеда били пренесени
в Австралия (близо до Нова
Зеландия) от шотландски
емигранти.
ТЕГЛО 680–820 кг
С КАКВО Е ИЗВЕСТНО
Високопланинското говедо има
два пласта козина. По-грубата
външна пази животното от
вятъра и дъжда, а по-мекият
вътрешен пласт го топли.
ЗАБАВЕН ФАКТ Според
специалистите
шотландските
високопланински говеда
съществуват от ок. VI в.
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6 вкусни факта,

влеoз
бърз
в час

от които ще се облизваш
ОТ ЕРИН УИТМЪР

1
Всяка година

АМЕРИКАНЦИТЕ
изяждат толкова

2
КУРАБИЙКИТЕ
С КЪСМЕТЧЕТА
произхождат от

ПИЦА,
че можеш да покриеш
с нея цял

ЯПОНИЯ,

не от Китай.

4

Един
ресторант
в ТАЙВАН
предлага храна
в купи с формата на

© WILLIAMS-FC-MUNICH / STOCKFOOD

ТОАЛЕТНА
ЧИНИЯ.

НЮ ЙОРК,

при това два пъти!

3
ПЪРЖЕНИТЕ
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От

ТАРАНТУЛИ

ЕДИН ДЕКАР

деликатес.

могат да се получат

се смятат за

В югозападните
части на САЩ
ще ти сервират

ПЪРЖЕНА

ГЪРМЯЩА
ЗМИЯ.
6

6

В Камбоджа

5

фъстъци

7500
сандвича

с фъстъчено
масло.

КАКВО БИ
СТАНАЛО?

ОТ КРИСПИН БОЙЪР
ИЛЮСТРАЦИИ: ДЖО РОКО

Какво би станало,
ако континентите
не се бяха разделили?
Това нямаше да е добре за хората. Преди около
200 млн. години на Земята имало само една огромна
земна маса – Пангея. С времето движението на
големите плочи, образуващи външния слой на земната кора, разделило Пангея на няколко континента, които бавно се раздалечили до сегашните си
места. Ако цялата суша на Земята беше останала
като един голям континент, влагата от океаните
щеше да изчезва, преди да достигне обширните
вътрешни райони, които вероятно щяха да са
пустинни. А в пустините най-добре се чувстват
влечугите. Така че ако Пангея все още съществуваше, сигурно щеше да гъмжи от тях.

Какво би станало, ако имаше
наметало невидимка?
Всъщност учените проучват възможността да създадат невидими
материали, от които да се изработват разни неща. Това означава, че
някой ден наистина може да се появи наметало невидимка. Несъмнено
шпионите ще носят такива наметала, за да подслушват враговете,
а войниците ще си ги слагат, за да нападат незабелязано. Но новият
материал би могъл да пести енергия и да спасява животи. Ще може
да се вгражда в стените и покривите на къщите, които да бъдат
превключвани в „невидим“ режим денем, за да пропускат светлина и
топлина. Освен това хирурзите може би ще носят такива ръкавици,
за да виждат през ръцете си, докато оперират.

Какво би станало,
ако хората бяха нощни
същества?
Според някои учени нощните хора – т.е. ако
бяхме по-активни през нощта – щяха да развият
по-големи очи. Така ще приемаме повече светлина от източници като Луната и ще виждаме
по-добре нощем. Благодарение на допълнителната
светлина, достигаща до очите, нощта вече няма
да изглежда черна, а по-скоро сивкава. Вероятно
ще се подобрят и слухът и обонянието ни, тъй
като зрението вече ще бъде по-малко ефикасно
– въпреки по-големите очи. Накратко казано –
досущ ще заприличаш на бухал!
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УДИВИТЕЛНИ

ЖИВОТНИ
ПАЗИ СЕ ОТ
ПИЛЕТО!
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папагали!
КЕА СИ ИГРАЕЛИ
С ПЪТНИТЕ
КОНУСИ И ТАКА
ПРИЧИНЯВАЛИ
ЗАДРЪСТВАНИЯ.

ТОЗИ ВИД
ПАПАГАЛИ,
НАРЕЧЕНИ
КЕА, ЖИВЕЯТ
САМО В НОВА
ЗЕЛАНДИЯ.

Фиордланд, Нова Зеландия
Движещите се по виещата
се магистрала се любуват на
планини, езера и... папагали,
които си играят на катерушка? Специалисти по птиците
създали площадката специално за местните кеа – вид
папагали, които живеят само
в Нова Зеландия. Пернатите
летци могат да се люлеят на
една окачена шамандура, да
издават звуци с метални
триъгълници и дори да се
събарят един-друг от люлка.
Но всичко това не е само за
забавление – катерушката
държи птиците настрана
от проблеми.

10

NAT GEO KIDS

•

Пакостливите папагали
местели пътни конуси по
шосето и така принуждавали
колите да правят опасни завои
и дори спирали движението.
„Кеа са непослушни и много
умни – казва рейнджърката Сю
Стрийтфийлд. – Трябва да ги
примамиш с нещо, което е още
по-забавно.“ Сега, вместо да
правят бели, птиците си
играят на катерушката.
Природозащитниците
искат да я допълнят с пързалка и още играчки, а учените
възнамеряват да използват
цялото нещо, за да изследват
умните птици. —Арън Сидър

АВГУСТ 2019

УЧЕНИТЕ СЕ
НАДЯВАТ ДА
ИЗПОЛЗВАТ
ВИДЕОЗАПИСИ
ОТ КАТЕРУШКАТА,
ЗА ДА ИЗУЧАВАТ
КАК КЕА МИСЛЯТ,
ОБЩУВАТ И ИГРАЯТ.
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