
ТАЯМНІЦЫ І АДКРЫЦЦІ 922 жніўня 2020 г.

Да ні эль Во шарт 

ства рыў поў на-
 ко лер ныя і фо та-
рэа ліс тыч ныя парт-
рэ ты 54 рым скіх 
кі раў ні коў, злу чыў-
шы іх ка мен ныя 
бюс ты. Ды зай нер 
склаў кам па зі-
цый ныя ма люн кі 
з да па мо гай пра-
гра мы Artbreeder, 
па ве дам ляе News.
artnet.

Прос тыя ка рыс таль ні кі мо гуць 

прос та да даць два ма люн кі ў пра-

гра му і яна са ма іх злу чыць як ма га 

лепш. Але ды зай нер за гру жаў на 

кож ны парт рэт дзя сят кі ма люн каў 

бюс таў з вы явай ад па вед на га ім-

пе ра та ра. З да па мо гай фо та рэ дак-

та раў ён вы да ліў рас ко лі ны, да даў 

тэкс ту ру ску ры і ко лер ва чэй. Каб 

на блі зіць іх да па да бен ства, ды зай-

нер вы ву чаў ся мей нае па хо джан не 

ім пе ра та раў, каб ад га даць ко лер 

ску ры.

«Ка лі вы ро бі це фо та рэа ліс тыч-

ны мі, лёг ка вы лу чыць з ары гі на ла 

лю бы вы раз і ха рак тар. Я вель мі 

ста ра ўся гэ та га пры трым лі вац ца. 

Бюст Фла ры я на, які я вы ка рыс таў 

у якас ці зы ход на га ма тэ ры я лу, не 

меў вя лі кай ака дэ міч най ва гі, але 
я лі чыў, што гэ ты вы раз быў за-
хап ляль ны. Гэ та трэ ба бы ло за ха-
ваць. Чым больш вы раз з'яў ля ец ца 
нейт раль ным, тым ця жэй за хоў ваць 
фо та рэа ліс тыч насць».

Для па пя рэд ніх пра ек таў Во шарт 
так са ма вы ка рыс таў кам п'ю тар ную 
пра гра му для ства рэн ня парт рэ таў 

егі пец кіх му мій і пе ра ўтва рэн ня се-

рыі воб раз ных скульп тур з глі ны, 

ство ра ных сту дэн та мі Нью-Ёрк скай 

ака дэ міі мас тац тваў, у рэа ліс тыч-

ных асоб.

Са вец кі ле да коль ны па ра ход 

«Ча люс кін» за та нуў 13 лю та га 

1934 го да ў Чу коц кім мо ры ва ўмо-

вах па ляр най но чы і моц на га сціс-

ку лё ду пас ля амаль пя ці ме сяч на-

га дрэй фу ў арк тыч ных ільдах.

На лёд вы са дзі ла ся 104 ча ла-

ве кі, у тым лі ку дзе сяць жан чын і 

двое дзя цей. Апе ра цыя па вы ра-

та ван ні ча люс кін цаў з ля до ва га 

па ла тач на га ла ге ра з тры ум фам 

за вяр шы ла ся роў на праз два ме-

ся цы — 13 кра са ві ка 1934 го да — 

і ста ла пер шай у су свет най гіс-

то рыі па спя хо вай буй на маш таб-

най вы ра та валь най апе ра цы яй 

ва ўмо вах Арк ты кі.

Па ляр ныя лёт чы кі здзейс ні лі 

не маг чы мае. Ме на ві та для іх бы-

ло за сна ва на са мае га на ро вае 

зван не кра і ны — Ге рой Са вец-

ка га Са ю за. Сем лёт чы каў ста лі 

пер шы мі яго ўла даль ні ка мі.

Вы ра та ван не ча люс кін цаў па-

слу жы ла пад ста вай для ства рэн-

ня ў СССР ма гут най па ляр най 

авія цыі і пра гра мы транс парт на га 

раз віц ця арк тыч ных аб ша раў.

Па вет ра ны борт, здоль ны 

пе ра но сіць гру зы ма сай да 

80 кі ла гра маў на ад лег лас ці да 

200 кі ла мет раў ва ўмо вах Край-

няй Поў на чы, рас пра ца ва лі 

ра сій скія ін жы не ры кан струк-

тар ска га бю ро «Русь». R-2200 

змо жа пры зям ліц ца на хіст кую 

па лу бу ка раб ля ці ру хо мую 

гру за вую плат фор му, пі шуць 

«Известия».

Гру зы ма сай да 80 кі ла гра маў 

скла да юць боль шую част ку тра фі ка 

ў цяж ка да ступ ных ра ё нах Поў на чы, 

Сі бі ры і Да лё ка га Ус хо ду — гэ та ся-

рэд няя ва га аб ста ля ван ня для наф та зда бы чы і геа-

ла гіч най раз вед кі. До ступ да та кіх тэ ры то рый час та 

ёсць толь кі па па вет ры. Не ка то рыя рэ чы, на прык лад, 

ле кі або апа ра ту ру для на ву ко вых да сле да ван няў, 

не аб ход на да стаў ляць мак сі маль на хут ка.

Вы ле ты вер та лё таў каш ту юць до ра га — 

70–150 ты сяч ра сій скіх руб лёў за ад ну га дзі ну па лё ту. 

У су вя зі з гэ тым спат рэ біў ся но вы эка на міч ны сро-

дак да стаў кі, які мог бы пра ца ваць эфек тыў на і 

без ад моў на ва ўмо вах Поў на чы.

Даў жы ня бес пі лот ні ка — кры ху менш за ча ты ры 

мет ры, шы ры ня — амаль паў та ра. Га дзі на арэн ды 

абы дзец ца ўся го ў 20 ты сяч ра сій скіх руб лёў, што 

вы гля дае іс тот най эка но мі яй у па раў на нні са звы-

чай ным вер та лё там.

Чым мен шая на груз ка, тым даў жэй вер та лёт 

змо жа зна хо дзіц ца ў па вет ры. З 80 кі ла гра ма мі на 

бор це ён змо жа пра ля цець 80 кі ла мет раў, а з гру-

зам у 60 кі ла гра маў — да 200 кі ла мет раў.

Рас пра цоў шчы кі так са ма пла ну юць вы ка рыс тоў-

ваць яго для раз вед кі мяс цо вас ці, на прык лад, для 

скла дан ня па пя рэд няй кар ты за ля ган ня ка рыс ных 

вы кап няў або атры ман ня ін фар ма цыі аб ля до вай 

сі ту а цыі ў мо ры.

Адзі ным жы вым прад стаў-

ні ком ста ра жыт на га атра да 

рэп ты лій Rhynchocephalіa, 

які меў агуль на га прод ка 

з вы мер лы мі ды на заў ра мі 

ка ля 250 міль ё наў га доў та-

му, з'яў ля ец ца га тэ рыя, або 

ту а та ра.

Як па ве дам ляе ча со піс Nature, 

іх дак лад нае сва яц тва за ста ец ца 

спрэч ным, па коль кі не ка то рыя ву-

чо ныя на стой ва юць на су вя зі ту а та-

ры з птуш ка мі, ін шыя — з кра ка дзі-

ла мі або ча ра па ха мі. Ад нак но вае 

да сле да ван не змяс ці ла рэп ты лію 

ў эва лю цый ны лан цуг, агуль ны з 

яшчар ка мі і зме я мі.

На дум ку на ву коў цаў, 

ту а та ры ад дзя лі лі ся і са-

ма стой на іс на ва лі ка ля 

250 міль ё наў га доў. Су-

стрэць іх мож на ў Но вай 

Зе лан дыі. Па сло вах 

су аў та ра да сле да ван ня 

Мар ка То лі са з уні вер сі-

тэ та Паў ноч най Ары зо ны, 

ге ном ту а та ры знач на ра дзей мя-

няў ДНК, чым у ін шых рэп ты лій, а 

іх ма ле ку ляр ны га дзін нік «ці каў» 

знач на больш па воль на.

Вель мі ці ка віць да след чы каў 

пы тан не пра тое, як жы вё ла мо-

жа жыць больш за 100 га доў. 

У су вя зі з гэ тым на ву коў цы ро бяць 

спро бы рас крыць ге не тыч ны код 

гэ тых ста ра жыт ных рэп ты лій.

«Ге ном ту а та ры — гэ та са праў-

ды ма шы на ча су, якая да зва ляе 

нам зра зу мець, якія бы лі ге не тыч-

ныя ўмо вы для жы вёл, што зма га-

лі ся за су свет нае па на ван не сот ні 

міль ё наў га доў на зад», — рас ка-

заў вя ду чы аў тар да сле да ван ня 

Ніл Ге мел з Уні вер сі тэ та Ата га.

На ву коў цы пра ана лі за ва лі кост-

кі ран ніх фер ме раў Еў ро пы, якія 

жы лі 6600 га доў та му, і вы яві лі, 

што раз рыў ва ўзроў ні даб ра-

бы ту мог іс на ваць знач на ра ней, 

чым мер ка ва лі спе цы я ліс ты.

Чэл сі Ба дзі з уні вер сі тэ та Умеа 

ў Шве цыі і яе ка ле гі пра ана лі за ва лі 

па ха ван ні аб шчы ны Ос лан кі ў Поль-

шчы, каб па спра ба ваць вы зна чыць, 

ці іс на ва ла ня роў насць у за леж нас ці 

ад атры ма на га ба гац ця ў гэ тых ста-

ра жыт ных гра мад ствах, пе рад ало 

ТСН са спа сыл кай на New Scіentіst.

Ка ман да спа чат ку вы яві ла, што 

чвэрць на сель ніц тва бы ла па ха ва на 

з да ра гі мі мед ны мі па цер ка мі, пад-

вес ка мі і па вяз ка мі на га ла ву. Але 

гэ та не аба вяз ко ва азна чае, што та кія 

лю дзі бы лі ба га тыя пры жыц ці. Та-

му Ба дзі і яе ка ле гі пра ана лі за ва лі 

іза то пы вуг ля ро ду і азо ту ў кас цях з 

ма гіл, якія мо гуць даць уяў лен не аб 

якас ці ра цы ё ну на пра ця гу жыц ця. 

Ка ман да да сле да ва ла кост кі 30 ча ла-

век, якія жы лі на пра ця гу 200 га доў, 

агле дзе лі 29 да рос лых ва ўзрос це 

ад 18 да 45 га доў і ад на го дзі ця ці. Ка-

ля 80 пра цэн таў зной дзе ных у гэ тым 

ра ё не кос так на ле жа ла ска ці не, гру па 

пра ана лі за ва ла і іх. У кост ках тых, 

хто па ха ва ны з мед дзю, быў вы раз ны 

ба ланс су ад но сін іза то паў вуг ля ро ду. 

Да след чы кі вы яві лі, што гэ ты не звы-

чай ны ба ланс быў так са ма зной дзе-

ны ў кост ках буй ной ра га тай жы вё лы, 

вы яў ле ных у гэ тым ра ё не. Гэ та да зва-
ляе вы ка заць зда гад ку, што лю дзі, 

па ха ва ныя з мед дзю, елі мя са гэ тых 

жы вёл. Ка ман да Ба дзі раз ва жае, што 

на зва ная жы вё ла маг ла па свіц ца на 

яр ка асвет ле ных ад кры тых па шах, 

па коль кі рас лі ны, якія рас туць на іх, 

па він ны быць ана ла гіч на аба га ча ны 

іза то па мі вуг ля ро ду. Та кая іза топ ная 

раў на ва га не на зі ра ец ца ў рас лін, якія 

рас туць на менш пра дук цый ных за-

це не ных дрэ ва мі па шах. Гэ та свед-

чыць аб тым, што лю дзі, па ха ва ныя 

з мед дзю, ме лі до ступ да зем ляў і 

ска ці ны, ча го не бы ло ў ін шых. Ба-

дзі лі чыць, што та кая сі ту а цыя мо жа 

быць звя за на з роз ны мі ўзроў ня мі 

ўлас нас ці на зям лю і ба гац ці.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры ніц.

Абліччы мінулагаАбліччы мінулага

ЯК ВЫ ГЛЯ ДАЎ НЕ РОН?
Ды зай нер па ка заў вы гляд рым скіх ім пе ра та раў

Ка ра ні ня роў на сціКа ра ні ня роў на сці

ЗА МОЖ НЫЯ І СЫ ТЫЯ
Пра іх рас ка за лі 

ста ра жыт ныя па ха ван ні

Плас ты гіс то рыіПлас ты гіс то рыі

За та нуў, але стаў ле ген дай
На ву коў цы аб сле да ва лі мес ца гі бе лі «Ча люс кі на»

Ад зна ча ец ца, што мэ тай ра бот бы ло аб наў лен не да ных аб 

фак тыч ным мес ца зна хо джан ні ле ген дар на га па ра хо да, а 

так са ма ства рэн не трох мер най ма дэ лі яго ста ну. На ву коў цы 

пра вя лі ва да лаз ныя спус кі для ідэн ты фі ка цыі і аб сле да ван ня 

суд на, за тым бы лі ад да дзе ны ўша на ван ні за гі ну ла му па ра хо-

ду, па ве да мі ла Мар вы ратс луж ба Рас мар рачф ло ту.

Ад він та!Ад він та!

Цяж ка воз для Арк ты кі
ТА КІ БЕС ПІ ЛОТ НЫ ВЕР ТА ЛЁТ СТВА РЫ ЛІ Ў РА СІІ

Ма шы на ча суМа шы на ча су ЖЫ ВЫ 
СВА ЯК ДЫ НА ЗАЎ РАЎЯго да след чы кі вы яві лі 

ў Но вай Зе лан дыі


