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Як за яў ля юць аў та ры пра ек та, са мы 

вя лі кі ў све це ме ха ніч ны га дзін нік па-

він ны пра пра ца ваць як мі ні мум 10 000 

га доў. Пра гэ та па ве да міў сам Без ас 

праз свой «Тві тар».

Шах та для ўста ноў кі га дзін ні ка-

ва га ме ха ніз ма глы бі нёй 152 мет ры 

бы ла вы ка па на яшчэ не каль кі га доў 

та му. Ва кол яе ўзве дзе на спі раль ная 

лес ві ца для бу даў ніц тва і аб слу гоў ван ня 

га дзін ні ка. «Сэр цам» га дзін ні ка з'яў ля-

ец ца ве лі зар ны ма ят нік ва гой 280 кі ла -

гра маў. Акра мя гэ та га, у кан струк цыі 

вы ка рыс тоў ва юц ца 20 ве лі зар ных

шас церань дыя мет рам да 2,5 мет ра, 

са мая ма сіў ная з якіх ва жыць 450 кі-

ла гра маў. Сіл ка ваць увесь ме ха нізм 

бу дзе со неч ная энер гія. Па вод ле слоў 

са мо га Джэ фа, «за час пра цы гэ та га 

га дзін ні ка пе ра ста нуць іс на ваць Злу-

ча ныя Шта ты Аме ры кі, за гі нуць і ўзнік-

нуць но выя цы ві лі за цыі, бу дуць вы най-

дзе ны но выя фор мы праў лен ня. Ні хто 

не мо жа са бе ўя віць, якім бу дзе свет, 

ка лі гэ ты га дзін нік пе ра ста не іс ці».

Вар та за ўва жыць, што ідэя ўзвя-

дзен ня та ко га га дзін ні ка на ле жыць зу-

сім не Джэ фу Без асу. Яшчэ ў 1995 го-

 дзе яе пра па на ваў ін жы нер Дэ ні Хі ліс 

у якас ці ілюст ра цыі та го, што трэ ба 

ду маць пра бу ду чы ню пла не ты, а не 

жыць сён няш нім днём. Пас ля за пус ку 

га дзін нік і яго ўнут ра нае мес ці ва бу дуць 

ад кры ты для бяс-

плат на га на вед-

ван ня, ад нак 

ёсць не вя лі кая 

цяж касць. Для 

та го каб да брац-

ца да мес ца, трэ-

ба бу дзе ажыц-

ця віць не ма лое 

па да рож жа. Як 

па ве дам ля ец ца 

на афі цый ным сай це пра ек та, «най-

блі жэй шы аэ ра порт зна хо дзіц ца за не-

каль кі га дзін яз ды на ма шы не, пас ля 

ча го на вед валь ні кам прый дзец ца пеш-

шу за лез ці на 600-мет ро вы схіл».

Пра ект Джэ фа Без аса мож на ўспры-

маць па-роз на му, але ў да во лі гуч ную 

за яву з на го ды та го, што га дзін нік пра-

пра цуе 10 000 га доў, ве рыц ца з цяж-

кас цю. Бо ка лі раз ва жаць аб' ек тыў на: 

ці шмат вы ве да е це рэ аль на іс ну ю чых 

аб' ек таў уз рос там 10 000 га доў (ака-

мя не лас ці не лі чым)? Акра мя та го, 

та кі га дзін нік з'яў ля ец ца ме ха ніч ным, 

а зна чыць у яго кан струк цыі пры сут-

ні ча юць шас ця рэнь кі, якія па ста ян на 

ад чу ва юць сі лу трэн ня пры ўза е ма-

дзе ян ні ад но з ад ным, што знош вае 

дэ та лі. На ват са мыя леп шыя швей цар-

скія га дзін ні кі час ад ча су па тра бу юць 

за ме ны не ка то рых эле мен таў. Акра мя 

гэ та га, нель га за бы ваць, што ме та ліч-

ныя дэ та лі схіль ныя да ка ро зіі. Ці Без ас 

змог ства рыць ме тал, які з ча сам не 

акіс ля ец ца?

Мно гія СМІ вы каз ва юць су мнеў у 

даў га веч нас ці зга да най пры ла ды. Яны 

лі чаць, што ўся гэ тая гіс то рыя больш

па доб на на пі яр-кам па нію са мо га 

Без аса, вя до ма га сва і мі не ар ды нар-

ны мі ўчын ка мі.

AMAZON СТВА РАЕ
 «ВЕЧ НЫ» ГА ДЗІН НІ К

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

СА ПРАЎД НЫЯ ВАМ ПІ РЫ
Ча го вы не ве да лі пра ка жа ноў

На дум ку мно гіх 

па ле ан то ла гаў, ка жа ны 

жы лі на на шай пла не це 

яшчэ да з'яў лен ня на ёй 

лю дзей, і яны — ад ны 

з са мых дзіў ных іс тот 

у све це, хоць шмат хто 

мо жа з гэ тым не 

па га дзіц ца. Спа дзя ём ся, 

пры ве дзе ныя ні жэй 

дзіў ныя фак ты, 

пра якія вы, ве ра год на, 

і не зда гад ва лі ся, да дуць 

вам маг чы масць зір нуць 

на ка жа ноў па-ін ша му.

Гіс то рыя
На ву ко вая наз ва ка жа ноў — ру как ры-

лыя, ад грэ час ка га cheіr (ру ка) + pteron 

(кры ло). На ву коў цы мяр ку юць, што ка жа ны 

ўпер шы ню з'я ві лі ся 65—100 міль ё наў га доў 

та му, у той жа са мы час, што і ды на заў ры. 

Буй ныя ка жа ны больш бліз кія да пры ма таў 

(у тым лі ку лю дзей), чым да сва іх мен шых 

су ро дзі чаў.

У 600 го дзе да на шай эры грэ час кі бай-

ка пі сец Эзоп рас ка заў бай ку пра ка жа на, які 

па зы чыў гро шы, каб рас па чаць сваю спра-

ву. Яго план пра ва ліў ся, і ка жан вы му ша ны 

быў ха вац ца на пра ця гу дня, каб не тра піц ца 

на во чы тым, у ка го ён па зы чыў гро шы. Вось 

ме на ві та та му, па вод ле Эзо па, ка жа ны ак-

тыў ныя толь кі ноч чу.

Бія ло гія
Ка жа ны дзе ляц ца на дзве асноў ныя 

гру пы: буй ныя, якія хар чу юц ца ў асноў-

ным са да ві ной, і не буй ныя, якія хар чу юц-

ца на ся ко мы мі, жа ба мі, ры бай, яшчар ка мі 

і птуш ка мі. Яны на ся ля юць усе кан ты нен ты, 

акра мя Ан тарк ты ды, ад Па ляр на га кру га і да 

Ар ген ці ны і паўд нё вай ус кра і ны 

Паўд нё вай Аф ры кі.

Боль шасць з нас мяр куе, што 

жы вё лы, асаб лі ва мле ка кор-

мя чыя, жы вуць 10—15 га доў. 

Ад нак не ка то рыя ві ды ка жа ноў 

мо гуць жыць у дзі кай пры ро дзе 

да 30 га доў.

Кры лы ка жа на ўтва ра юць 

паль ца выя кост кі, па кры тыя тон-

кай ску рай. Пе ра по нкі кры лаў 

скла да юць ка ля 95 % па верх ні 

це ла. Яны да па ма га юць рэ гу ля-

ваць тэм пе ра ту ру це ла, кры вя ны 

ціск, вод ны ба ланс і га за аб мен.

У ка рот ка ву ха га ка жа на пульс на ліч вае 

ўся го толь кі 18 уда раў у хві лі ну пад час спяч-

кі ў па раў на нні з 880, ка лі ка жан ак тыў ны.

І лё та юць, і чу юць, і ба чаць
Ка жа ны — адзі ныя мле ка кор мя чыя, якія 

мо гуць лё таць. Роз ні ца па між імі і «ля ту чы-

мі ва вёр ка мі» ў тым, што ка жа ны кант ра-

лю юць свой па лёт, та ды як «ва вёр кі, якія 

лё та юць» мо гуць толь кі пла ні ра ваць з дрэ-

ва на дрэ ва. У ад роз нен не ад пту шак, якія 

ро бяць уз мах усёй пя рэд няй ка неч нас цю, 

ка жа ны ма ха юць сва і мі рас та пы ра ны мі 

паль ца мі.

На су пе рак ход кай дум цы ка жа ны не сля-

пыя. Мно гія з іх доб ра ба чаць, а не ка то рыя 

ві ды на ват ад чу валь ныя да ўльтра фі я ле та-

ва га вы пра мень ван ня. Але ка лі іх зрок вас 

не ўраж вае, то гэ та са праў ды мо жа зра біць 

іх слых — яны мо гуць чуць час то ты ад 20 да 

120 000 Гц. Для па раў на ння лю дзі мо гуць 

чуць толь кі ад 20 да 20 000 Гц, са ба кі — ад 

40 да 60 000 Гц.

У ка жа ноў са мы па воль ны пра цэс уз наў-

лен ня ў па раў на нні з ін шы мі мле ка кор мя-

чы мі іх па ме раў, і пе ры яд ця жар нас ці ў іх 

так са ма даў жэй шы, чым у ін шых жы вёл.

Пры клад на 70 % ка жа ноў ядуць на ся ко-

мых. У ся рэд нім ка жан мо жа з'ес ці больш 

за 600 ка зя вак за га дзі ну — гэ та ўсё роў на, 

што звы чай на му ча ла ве ку з'ес ці 20 адзі нак 

пі цы за ве чар.

Ся род іх ёсць вам пі ры
Міф пра Дра ку лу ўзнік ва Ус ход няй Еў ро-

пе, ад нак рэ аль ныя ка жа ны-вам пі ры су стра-

ка юц ца толь кі ў Цэнт раль най і Паўд нё вай 

Аме ры цы. Ка жа ны-вам пі ры — адзі ныя мле-

ка кор мя чыя, якія хар чу юц ца толь кі кры вёю. 

На су пе рак рас паў сю джа на му мер ка ван ню 

ка жа ны-вам пі ры на са май спра ве не «смок-

чуць» кроў. Яны «зліз ва юць» яе сва і мі язы-

ка мі, вы пі ва ю чы па дзве чай ныя лыж кі кры-

ві за ноч. Кроў ру ха ец ца праз рот па двух 

ка на лах пад язы ком. Для жыц ця дзей нас ці 

ка жа нам-вам пі рам па трэб ныя толь кі чыр во-

ныя кры вя ныя клет кі, та му хві лі ны праз дзве 

пас ля па чат ку тра пе зы плаз ма вы хо дзіць з 

це ла мы шы ў вы гля дзе ма чы. Ка жа ны-вам-

 пі ры кож ны дзень па він ны вы пі ваць столь кі ж 

кры ві, коль кі ва жаць са мі.

Па вод ле апы тан ня, пра ве дзе на га ка на-

лам Anіmal Planet, ка жа ны-вам пі ры зай ма-

юць трэ цяе мес ца ся род жы вёл, якіх ба яц ца 

больш за ўсё. Іх апя рэдж ва юць толь кі ваў кі і 

га ры лы, а ад ра зу за імі ідуць пі ран ні.

Між ін шым ка жа ны-вам пі ры пры но сяць 

ча ла ве ку вя лі кую ка рысць. На ву коў цы вы-

ка рыс тоў ва юць ан ты ка а гу лянт, які змя шча-

ец ца ў іх слі не, для ля чэн ня па цяр пе лых ад 

ін суль ту, а так са ма па цы ен таў з роз ны мі 

сар дэч ны мі за хвор ван ня мі.

Ці ка вае
Са мы вя лі кі ў све це ка жан — гі ганц кая 

ля ту чая зо ла та ка рон ная лі сі ца, рэд кі від ка-

жа ноў, якія хар чу юц ца са да ві най. Раз мах яе 

кры лаў больш за паў та ра мет ра.

У пя чо ры Бра кен Бат у Тэх асе жы ве 

са мая вя лі кая ка ло нія ка жа ноў у све це — 

20 міль ё наў асо бін, што ў два ра зы больш 

за на сель ніц тва Нью-Ёр ка.

У Кі таі і Япо ніі ка жа ны з'яў ля юц ца сім ва-

ла мі шчас ця. Па-кі тай ску сло вы «ка жан» і 

«ўда ча» вы маў ля юц ца ад ноль ка ва — «фу».

Ка жа ны, якія хар чу юц ца жа ба мі, мо гуць 

ад роз ніць бяс печ ных ад атрут ных, па чуў шы 

кліч са мца


Ма тэ ры я лы пад рых та ва ў 

Іван КУПАРВАС.

Чулі?Чулі?  

ТэхналогііТэхналогіі  

Ор га ны для транс план та цыі 
бу дуць вы рошч ваць... 

у авеч ках
Без умоў на, ад ны мі з са мых сур' ёз ных за хвор ван-

няў з'яў ля юц ца тыя, якія на но сяць на столь кі моц ную 

шко ду ор га нам ча ла ве ка, што апош нія ро бяц ца ня-

здоль ны мі вы кон ваць сваю функ цыю. Та ды да во-

дзіц ца звяр тац ца да транс план та ло гіі. Ад нак не кож-

ны пе ра са джа ны ор ган пры жы вец ца з-за та го, што 

ўлас ная імун ная сіс тэ ма ча ла ве ка па чы нае ата ка ваць 

чу жа род ны ор ган.

Іс нуе ма са ме то дык, 

якія пры глу ша юць гэ ты 

пра цэс, але гру па на ву-

коў цаў з Ка лі фар ній ска га 

ўні вер сі тэ та ў Дэ ві се пра-

па нуе пай сці ін шым шля-

хам: вы рошч ваць цэ лыя 

ор га ны ў до на рах, а дак-

лад ней — у авеч ках. Пра 

но вую рас пра цоў ку пі ша вы дан не Guardіan, і, як сцвяр джа-

юць аў та ры да сле да ван ня, вы рошч ван не та кім спо са бам 

ча ла ве чых ор га наў у жы вё лах мо жа вы ра шыць праб ле му не-

су мя шчаль нас ці. На пра ця гу сва ёй дзей нас ці аме ры кан скія 

на ву коў цы вы ка рыс тоў ва юць ча ла ве чыя ства ла выя клет кі, 

якія ўвод зяц ца ў эмб ры ё ны аве чак у мес цы за клад кі пэў ных 

тка нак. На ву коў цы спа дзя юц ца, што та кім чы нам ім план та-

ва ныя клет кі змо гуць раз віц ца ў зда ро вы ор ган, пры дат ны 

для транс план та цыі. Як за явіў адзін з аў та раў пра цы док тар 

Па бла Рос, «на сён няш ні дзень на ват ідэа льна пры дат ныя 

ор га ны слу жаць ня доў га, та му што імун ная сіс тэ ма па ста-

ян на на па дае на іх. Вы клю чэн не скла дае толь кі вель мі рэд кі 

вы па дак пе ра сад кі ад ідэн тыч ных бліз нят. Эмб ры ё ны аве-

чак абра ныя на мі не вы пад ко ва, і іх вы ка ры стан не мае ма су 

пе ра ваг. Па-пер шае, ор га ны аве чак лёг ка пры жы ва юц ца, а 

зна чыць нам для экс пе ры мен та па тра бу ец ца мен шая коль-

касць эмб ры ё наў. Але са мае га лоў нае за клю ча ец ца ў тым, 

што ў аве чак і лю дзей па доб ныя па бу до ве лёг кія і сэр ца. 

А гэ та ад ны з са мых скла да ных ор га наў для пе ра сад кі».

За раз ка ман да на ву коў цаў бу дзе на зі раць за эмб ры ё на мі 

на пра ця гу 28 дзён. Гэ та га ча су бу дзе да стат ко ва для та-

го, каб пра са чыць за раз віц цём ор га наў і ўба чыць пер шыя 

вы ні кі па фар мі ра ван ні гіб рыд ных тка нін. У за леж нас ці ад 

атры ма ных вы ні каў ка ман да ад ка рэк туе сваю да лей шую 

ра бо ту па вы рошч ван ні но вых ор га наў. Мно гія на ву коў цы 

лі чаць, што па доб ныя по шу кі з'яў ля юц ца важ ным кро кам 

на шля ху раз віц ця транс план та ло гіі



Кі раў нік кам па ніі Amazon (аме ры кан скі кан цэрн, най буй ней шы ў све це 

па аба ро це та ва раў і па слуг праз ін тэр нэт) Джэф Без ас на ме рыў ся 

ства рыць прак тыч на веч ны ме ха ніч ны га дзін нік. Сам га дзін нік 

раз ме шча ны ўнут ры ска лы ка ля кас ма дро ма Blue Orіgіn, 

што ў за ход нім Тэх асе, а на рэа лі за цыю пра ек та вы дат ка ва на 

42 міль ё ны до ла раў ЗША.


