
Не ка то рыя жан чы ны (і ТОЛЬ КІ 

жан чы ны) на ра джа юц ца з ча тыр ма 

роз ны мі ты па мі кол бач ка па доб ных 

гля дзель ных кле так у ва чах і здоль-

ныя ад роз ні ваць ка ля ста міль ё наў 

роз ных ко ле раў. У муж чын та ко га 

су пер зро ку не су стра ка ец ца НІ КО ЛІ. 

Во чы звы чай ных лю дзей ма юць 

тры ты пы кол бач ка па доб ных гля-

дзель ных кле так і мо гуць ус пры-

маць толь кі адзін міль ён ко ле раў.

У све це на ліч ва ец ца больш 

за 50 ты сяч ядо мых рас лін. Ад нак 60 % 

спа жы ва ных на мі ка ло рый рас лін на га 

па хо джан ня да юць уся го тры 

куль ту ры — рыс, ку ку ру за і пша ні ца.

У Іс лан дыі асу джа ных пры хо дзіц-

ца ўно сіць у ліст ча кан ня, каб яны 

змаг лі ад се дзець на леж ны тэр мін, 

та му што ка мер у тур мах на ўсіх не 

ха пае. Мно гім тым, хто тра піў у гэ ты 

спіс, ту рэм нае зня во лен не ў рэш це 

рэшт за мя ня юць штра фа мі або гра-

мад скі мі ра бо та мі.

Пра фе сар уні вер сі тэ та Кан за са 

Марк Хаўб сеў на ды е ту, якая скла да-

ла ся вы ключ на са снэ каў (ша ка ла дак, 

чып саў, пе чы ва, ваф ляў, гла зу ра ва-

ных шмат коў і та му па доб ных шкод-

нас цяў). Яго 

мэ тай бы ло 

да ка заць, 

што для па ху-

дзен ня знач на 

важ ней лі чыць 

ка ло рыі, чым 

са чыць за хар чо вай каш тоў нас цю пра-

дук таў. Ён стра ціў 12 кі ла гра маў уся го 

за два ме ся цы.

Дзіў ная жу дас ная му зы ка з філь-

маў жа хаў вы кон ва ец ца, па боль шай 

част цы, на ад ным уні каль ным ін стру-

мен це, які но сіць наз ву ва тэр фон (пе-

ра кла да ец ца як «го лас ва ды»).

Для та го каб па лег чыць на пру -

жан не зро ку, спе цы я ліс ты ра яць пры-

трым лі вац ца пра ві ла 20—20—20. Праз 

кож ныя 20 хві лін пра цы за кам п'ю та-

рам трэ ба ра біць мі ні мум 20-се кунд ны 

пе ра пы нак. Пад час гэ та га пе ра пын ку 

трэ ба па гля дзець на які-не будзь аб'-

ект, які зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 

ў 20 фу таў (ка ля 6 мет раў).

У ад ным з эпі зо даў бры тан ска га са цы яль-

на-са ты рыч на га се ры я ла «Чор нае Люс тэр-

ка» бы ла рас ка за на гіс то рыя пра тое, як 

ма ла дая дзяў чы на, пе ра жы ва ючы пра па-

мер ла га ма ла до га ча ла ве ка, за мо ві ла яго 

«ко пію», за сна ва ную на тэх на ло гі ях штуч-

на га ін тэ ле кту. Ра ней ужо не ад на ра зо ва 

«Чор нае Люс тэр ка» ста на ві ла ся пра роц кім 

філь мам, і неш та па доб нае ад бы ло ся і за-

раз: у Япо ніі прад стаў ле ны ро ба ты, якія 

імі ту юць го лас і па во дзі ны ча ла ве ка, што 

пай шоў з жыц ця. Гэ тым ро ба там на ват ро-

бяць мас кі тва раў па мер лых лю дзей.

Ад ра зу вар та за ўва жыць, што ка рыс тац ца 

та кі мі ро ба та мі япон цы мо гуць толь кі 49 дзён. 

Та кая коль касць дзён з'яў ля ец ца пе ры я дам жа-

ло бы пас ля па ха ван ня сва я ка. І рас пра цоў шчы кі 

лі чаць, што та кім чы нам ча ла ве ку бу дзе пра сцей 

пе ра жыць стра ту. Пры гэ тым аб ства рэн ні та-

ко га ро ба та лепш па ду маць за га дзя. Ча ла ве ку 

трэ ба су стрэц ца з шэ ра гам спе цы я ліс таў, якія 

вы свят ляць асаб лі вас ці асо бы, за пі шуць га вор ку 

і жэс ты, а так са ма ад ска ну юць твар для на ступ-

на га дру ку на 3D-прын та ры. На асно ве атры ма-

ных звес так ства ра ец ца пра гра ма, якая пас ля 

смер ці ўста лёў ва ец ца ў ро ба та ра зам з тва рам. 

Ро бат імі туе асо бу, ру хі рук, га ла вы, га вор ку і 

ўсе ас тат нія да ныя, атры ма ныя ад па мер ла га.

За рас пра цоў ку ад каз вае Эцу ка Іці ха ра і яе 

кам па нія Dіgіtal Shaman. Іці ха ра ка жа, што яна 

пры ду ма ла кан цэп цыю та ко га ро ба та пас ля 

смер ці сва ёй ба бу лі. «Я доб ра па мя таю не каль-

кі рэ чаў з па ха ван ня. Ма кі яж быў на не се ны на 

твар ма ёй па мер лай ба бу лі. Мы па кла лі квет кі 

ў яе тру ну. Пас ля та го як яе крэ мі ра ва лі, на ша 

сям'я раз ве я ла яе по пел. Гэ та быў ша ка валь ны 

ры ту ал». Та ды Іці ха ра ад чу ла, што пас ля смер ці 

ча ла век, які пай шоў, вель мі хут ка ста но віц ца 

«да лё кім». Так яна і прый шла да дум кі аб ства-

рэн ні та ко га ро ба та.

Пас ля та го як нех та па мі рае, сям'я мо жа 

пра вес ці 49 дзён з ма шы най, па куль яны не 

змо гуць пры няць смерць свай го лю бі ма га ча ла-

ве ка. «Я ду маю, гэ та як па кі нуць за вя шчан не. 

Ка рыс таль ні кі мо гуць за піс ваць лю бое па ве-

дам лен не, якое яны хо чуць. Мне зда ец ца, што 

гэ та сур' ёз на да па мо жа тым, хто не мо жа ру-

хац ца да лей пас ля тра гіч най па дзеі».

Пер са на жы ко мік саў, што апош нім ча сам 

ста лі вель мі па пу ляр ныя, час ця ком ва ло-

да юць не ве ра год ны мі здоль нас ця мі, якія ў 

якас ці пра та ты паў вы ка рыс тоў ва лі ўмен ні 

рэ аль ных жы вёл на шай пла не ты. Наш від, 

ча ла век ра зум ны, і сам па са бе ма ху не 

дасць — ся род ін шых жы вёл мы вы дзя-

 ля ем ся су пер ін тэ ле ктам, але, гле дзя чы на

над звы чай ныя ўмен ні не ка то рых «бра тоў

на шых мен шых», за ста ец ца толь кі зай-

з дрос ціць. Та му што пры ро да, эва лю цыя 

і ўмо вы жыц ця на дзя лі лі іх са праўд ны мі 

сі лай і здоль нас ця мі су пер ге ро яў.

Сап сан — су пер хут касць. Гэ та са мая хут-

кая птуш ка ў све це. Па вод ле ацэ нак спе цы я-

ліс таў, пры ата цы на зда бы чу ў імк лі вым пі кі ру-

ю чым па лё це яна здоль ная раз ві ваць хут касць 

звыш 322 км/г, або 90 м/с. Быў за фік са ва ны 

рэ корд у 390 км/г! Гэ тыя птуш кі на столь кі па-

спя хо выя па ляў ні чыя, што рас паў сю джа ныя на 

ўсіх кан ты нен тах, акра мя Ан тарк ты ды.

Гна я вік — су пер сі ла. Ма ла та го, што гна е ві кі 

ва ло да юць не ве ра год най убу да ва най сіс тэ май 

на ві га цыі, якая да зва ляе ім зна хо дзіць да ро гу, 

яны яшчэ і асіл кі. Гна е ві кі мо гуць пе ра соў ваць 

ва гу ў 1140 ра зоў боль шую за сваю ўлас ную. 

Яны штур ха юць прад ме ты, якія су ад но сяц ца з іх 

улас ны мі па ме ра мі так, як бы ча ла век штур хаў 

100-тон ны груз. Гэ та сур' ёз ная за яў ка на ты тул 

най мац ней шай жы вё лы пла не ты. На быў жук 

та кую су пер сі лу у шлюб ных ба ях за са мак, ка лі 

за браў шы ся ў ту нэль да вы бран ні цы, ім да во-

дзіц ца вы штур хоў ваць не ча ка на га са пер ні ка.

Ці ха ход ка — ня ўраз лі васць. Мік ра ска піч-

ныя бес па зва ноч ныя, «ма лень кія ва дзя ныя 

мядз ве дзі» — ад ны з са мых ця га ві тых ства рэн-

няў Зям лі, здоль ныя вы тры маць амаль лю быя 

ўмо вы іс на ван ня. Упа да ючы ў свое асаб лі вы

«спя чы рэ жым», яны пе ра жы ва юць тэм пе ра ту -

ры ад -272 да +150 °C, спа кой на пе ра но сяць 

до зы ра ды я цыі, якія ў 100 ра зоў пе ра вы ша юць 

ля таль ны па рог для лю дзей, і мо гуць за ста вац-

ца без ежы на пра ця гу 30 га доў.

Ак са лотль — рэ ге не ра цыя. Пра су ну тая рэ ге-

не ра цыя, якая да зва ляе ад наў ляць ка неч нас ці, не 

рэд касць у све це жы вёл. Але лі чын кі са ла манд ры, 

ак са лотль, адо ра ныя, як ні хто ін шы. Яны мо гуць 

ад рошч ваць но выя ка неч нас ці і ўнут ра ныя ор га ны 

ўся го толь кі за ме сяц, а так са ма ад наў ляць за гі-

ну лыя ўчаст кі моз га. Са мае дзіў нае — ка лі ўзяць 

част кі це ла ад на го ак са лот ля, яны цал кам мо гуць 

пры жыц ца на ін шым — на ват во чы!

Ме ду за Turrіtopsіs — не ўмі ру часць. Мно гія 

ме ду зы за сваё жыц цё змя ня юць дзве фор мы — 

пла ва ю чую і па лі па. У асноў ным транс фар-

 ма цыя ад бы ва ец ца толь кі ад ной чы, але не ў 

вы пад ку з ме ду за мі ро ду Turrіtopsіs. У вы пад ку 

фі зіч на га па шко джан ня, хва ро бы ці ста рас ці 

яны вяр та юц ца ў фор му па лі па, ад куль за тым 

зноў вы хо дзяць пла ва ю чай ме ду зай. Бія ла гіч-

ная не ўмі ру часць на ту раль ным чы нам.

Пе ні ца — су пер ска кун. Пе ні цы — ся мей-

ства цы ка да вых раў на кры лых на ся ко мых, і іх 

здоль насць да скач коў па са ро міць на ват «да-

сяг нен ні» блох. Пры даў жы ні це ла ў 2 мі лі мет ры 

пе ні ца мо жа скок нуць у вы шы ню на 70 сан ты-

мет раў, а ў даў жы ню — да двух мет раў. Ка лі 

ўзяць ча ла ве ка, то з та кі мі здоль нас ця мі ён мог 

бы ска каць на 170 мет раў у даў жы ню.

Вась мі ног-імі та тар — транс фар ма цыя. 

Вась мі но гі са мі па са бе вы дат на ўме юць злі-

вац ца з мяс цо вас цю, змя ня ю чы ко лер, і пра ла-

зіць у ма ле неч кія ад ту лі ны, але Thaumoctopus 

mіmіcus пай шоў яшчэ да лей. Ён пе рай мае 

вон ка вы вы гляд і па во дзі ны дзя сят ка мар скіх 

на сель ні каў — ска таў, кам бал, ме дуз, кра баў, 

мар скіх змей і інш. Імі та тар мя няе знеш ні вы-

гляд у за леж нас ці ад та го, які дра пеж нік ці зда-

бы ча на блі жаец ца да яго.

Элект рыч ны ву гор — кі ра ван не элект-

рыч нас цю. Ня гле дзя чы на наз ву, элект рыч ны 

ву гор на са май спра ве не ву гор, а ры ба, род-

нас ная са мам. Па ба ках яго це ла раз ме шча ны 

элект рыч ныя ор га ны, якія ге не ры ру юць раз-

рад на пру жан нем да 1300 вольт, якія кі ру юц ца 

моз гам праз нер во выя ва лок ны. Элект рыч ныя 

вуг ры не ба яц ца ні ко га ў сва ім ася род дзі і ўяў-

ля юць па гро зу на ват для ча ла ве ка.

Кач ка но сы — элект ра рэ цэп цыя. Здоль-

насць улоў лі ваць сла быя элект рыч ныя па лі, якія 

ўзні ка юць пры ска ра чэн ні мус ку лаў ра ка па доб-

ных, над звы чай ка рыс ная, ка лі трэ ба па ля ваць 

пад ва дой. Яна ёсць у шэ ра гу рыб і ам фі бій, але 

ся род жы вёл толь кі кач ка но сы мо гуць па хва ліц-

ца дас ка на лым ва ло дан нем элект ра рэ цэп цы яй.

Рак-ба га мол — су пер зрок. Ра кі-ба га мо лы 

ва ло да юць шэ ра гам здоль нас цяў, якія мож на 

кла сі фі ка ваць як «су пер», але ў пер шую чар гу 

га вор ка пой дзе аб зро ку. Іх во чы экі пі ра ва-

ныя 16 ві да мі фо та рэ цэп та раў (у той час як 

у ча ла ве ка іх чатыры), яны мо гуць ба чыць ва 

уль тра фі я ле це, а не ка то рыя ві ды — за ся каць 

па ля ры за ва нае свят ло. Так са ма ўда ры іх клюш-

няў на столь кі моц ныя, што мо гуць раз біць шкло 

таў шчы нёй больш за шэсць сан ты мет раў.

Ге кон — су пер ліп касць. Кі нош ныя су пер ге-

роі мо гуць уз бі рац ца па стро мых хма ра чо сах. 

А вось ге кон — не вя лі кая яшчар ка — здоль-

ная са праў ды тры мац ца на глад кай шкля ной 

па верх ні толь кі пры да па мо зе на ват ад на го 

паль ца. Яго лап кі па кры тыя ты ся ча мі дроб ных 

ва ла сі нак, дак лад ней на ват мік ра ва ла сі нак, 

якія ўза е ма дзей ні ча юць з ін шы мі па верх ня мі 

на ма ле ку ляр ным уз роў ні, за бяс печ ва ю чы тры-

ва лае счап лен не.

А вы ве да лі,што?..
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