
Dr. Robot
Sokan ügy k6pzelik, hogy a robotseb6-
szet az 1960-as 6vek tudomänyos-fan-
tasztikus filmjeinek bädogdoboz robot-
jait jelenti, amelyek feh6r köpenyben,
nagy k6ssel kezükben, ätveszik a he-
lyünket, 6s szüks6gtelenn6 teszik a hu-
min. orvosok jelenl6t6t. Err6l azonban
szo slncs.

Hitler hazärdjät6ka
7936. rnärcius 7-6n Hitler v6gzetes
csaDäst m6rt a versailles-i b6kerend-
srei... A rajnai demilitarizält övezet
megszäIläsa nem csupän n6pszerüs6g6t
növelte meg, hanem ahhoz is hozzäjä-
rult, hogy a Führer v6gleg rneggy6z6-
dött a demokräciäk ,,satnyasägäröI" 6s

sajät t6vedhetetlens6g6r6l. Nürnberg-
ben ,,csodänak 6s N6metorszäg sze-
rencs6j6nek" nevezte, hogy 6 6s ahaza
egymäsra talält.

J6gsapkäk 6s gleccserek
J6gnek a planetologiäban äkallban azon
anyagok szilärd kristälyräcsot alkot6 väl-
tozatait nevezzük, amelyek földfelszini
viszonvok között. illewe szobahöm6n6k-
leten foly6kony vagy gäz haknazällapo-
tüak - de mäs bolgökon az ott uralkod6
hidesben szilärdak is lehetnek.
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A hätlapon

Lz 6v hala, a k6süllö

2010-re m6g a Magyar Haltani
Tärsasäg döntött az 6u.halär6l (A
ny,üldomolykö öue, ET/2010/5),
2071-re azonban mär csak jelölte-
ket ällitott a välasztäshoz. A v6gs6
dönt6st azok a halbarätok hoztäk
meg, akik a tärsasäg honlapjän
szavazatukat adtäk a megadott hä-
rom halfaj valamelyik6re. A de-
cember 37-6n zfu uk közv6lem6ny-
kutatäs eredm6nyeklnt 2071.-re a

k6süll6 (Sander volgensis) nyerte el
a megkülönböztet6 cimet, meg-
el6zve az ugyancsak sokak rokon-
szenv6t 6lvez6 r6ticsikot 6s a har-
madik helyezett sujtäsos küszt.
A nyertes - küllem6ben 6s 6let-

m6djäban egyaränt - nagyon ha-
sonlit a süll6hö2, de annäl kisebb
növ6sü faj. Neve f6lrevezetö lehet,
ugyanis nem ig6nyel köves aljza-
tot, söt olyan iszapos helyeken is
meg6l, amelyeket termetesebb ro-
kona mär elkerüI. Kizär6lag Eu-
r6päban, ezen belül is csak a Feke-
te- 6s a Kaszpi-tengerbe öml6 fo-
ly6k vizrendszer6ben honos. Leg-
nagyobb elterjed6si körzete L

Volga 6s a Duna medenc6je, tudo-
mänyos fajnev6t is az el6bbi alap-
jän kapta.

Hazänkban a jelentösebb foly6-
vizek 6s a nagyobb tavak lak6ja,
de sehol sem gyakori. Eur6päban a

sebezhetö fajok kö26 tartozik,
ez6rt nagyobb kim6letet 6rdemel-
ne. Sokan tämogatjäk a.zt a javas-
latot, amely szerint a k6süllö leg-
kisebb foghat6 m6ret6t 20 helyett
25 centim6terre, a naponta elvihe-
t6 mennyis6g6t pedig a jelenlegi 3
kilogrammr6l 3 darabra kellene
m6dositani.

Szöveg; Dn. Hanxl Äros
Folö; Ser,r,er ZorrAN
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