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A márciusban megkínzott németjuhász új gazdija segítségével karriert épít 

A félholtra vert Viking rendőrnek készül 
A rendőrség szolgálatába állhat 
hamarosan Viking, az a német-
juhász, amelyet márciusban is-
meretlenek majdnem halálra 
kínoztak. Az állat azóta fel-
épült, gazdája őrző-védő kutyá-
nak tanítja, de szeretné, ha Vi-
kingből rendőr lenne. 

Rendőrkutya is lehet abból a né-
metjuhászból, amelyre ez év 
márciusában megkötözve és fél-
holtra verve talált egy palotapin-
csijét sétáltató szegedi férfi. A 
kutya hátán 30-40 centi hosszú, 
öt centi széles nyílt seb, testén 
kötélnyomok árulkodtak a bru-
talitásról. 

A megkínzott fiatal állat az öt-
órás műtét után a Tappancs Ala-
pítvány telepére került, itt ismer-

te meg őt mostani gazdája, aki-
nek kérésére nevét nem közöl-
jük. A férfi őrző-védő kutyának 
alkalmas ebet keresett a menhe-
lyen, és ott ajánlották neki töb-
bek között Vikinget - így nevez-
ték el a németjuhászt a tappan-
csosok. A fiatalember addig nem 
ismerte az állat szomorú történe-
tét, és talán épp emiatt vihette 
haza az ebet, hiszen az alapít-
vány nem adta volna öt olyan 
gazdának, aki Vikinget „hírneve" 
miatt választja. 

A kutya ekkor már jó állapot-
ban volt, bár a sérülés nyoma lát-
szott a há t in és látszik még ma 
is - mondta a férfi. Viking jó ke-
délyű és bízik az emberekben, 
bár a trauma biztosan nyomot 
hagyott benne. 

Az új gazdi régóta foglalkozik 
kutyákkal, de ilyen fiatal állatot 
eddig nem tanított. Ennek elle-
nére Viking már fegyelmezett, és 
viselkedik is - ha akar. Ahhoz, 
hogy a rendőrség szolgálatába 
álljon, még sokat kell tanulnia, 
de gazdája bízik benne, hogy ál-
lományba kerülhet. Egyelőre 
egyedül tanítja az ebet, de szük-
sége lesz egy-két „csibészre" is, 
azaz beöltözött rosszfiúra, hogy a 
kutyában a védő- és fogáskészség 
is kialakuljon. 

- A jó rendőrkutya erős, tekin-
télyt parancsoló, a környezeti in-
gerekkel, zajjal, hirtelen mozdu-
lattal szemben érdeklődő, de 
nem riad meg tőlük. Jó, ha játé-
kos, ugyanis az ilyen állatot a ki-
képzés során könnyebben lehet 

rávenni, hogy teljesítse a felada-
tot. Viking ezeknek a feltételek-
nek megfelel, és a röntgenfelvétel 
szerint a diszplázia - a kutyák 
mozgásszervi betegsége - sem fe-
nyegeti olyan mértékben, hogy 
ez alkalmatlanná tegye a rendőri 
munkára. 
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BIZTONSÁG A SZÉP KORBAN IS 
A rendőrkutyák 7 - 9 éves korukig 
teljesítenek szolgálatot. Gazdája 
azonban Viking nyugdíjas éveiben 
sem szeretne elszakadni a kutyá-
tól, akinek ekkor már csak a csa-
lád házának őrzése lesz a felada-
ta. Ezt egyébként már most is gya-
korolja, jelenleg ö vigyáz a ház vá-
randós asszonyára. 
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Önmagát javító híd, vízhatlan, légáteresztő ruha 

A növényektől is 
tanul az ember 
A hagyományos anyagból készült híd pillanatok alatt dől össze - ha 
összedől. Ha viszont önreparáló növényi testfölépítés alapján 
létrehozott híd kerül a helyére, a katasztrófa elkerülhető. Egy bécsi 
nemzetközi botanikai konferencián járt szegedi tudósok más 
fantasztikumok hírét is hazahozták. 

Számtalan növény rendelkezik 
olyan tulajdonságokkal, amelye-
ket érdemes utánozni. Kitűnően 
hasznosíthatók mindennapi éle-
tükben, alkalmasak különleges 
föladatok ellátásra. Csak előbb 
föl kell fedezni ezeket a növényi 
sajátosságokat - hívja föl egy bé-
csi botanikai konferencia tanul-
ságára a figyelmet Mihalik Erzsé-
bet. Az SZTE Növénytani Tan-
szék vezetője, a szegedi füvész-
kert igazgatója meghökkentő, 
növényekkel kapcsolatos, Bécs-
ben hallott biomimetikai (a bio-
lógiai, botanikai, kémiai, fizikai 
illetőleg mérnöki tudományok 
eredményeit egyaránt alkalma-
zó) újdonságokról számol be la-
punknak. 

Egy svájci cég már elő is állított 
olyan hidat, amely szükség ese-
tén órák alatt létrehozható, s ha 
megsérül, regenerálja önmagát. 
A léggel töltött, levegőt át nem 
engedő, egyetlen rúddal és két 
huzallal merevített tömlőhenge-
rek a növényi sejtek egymás mel-
letti elhelyezkedését imitálják. 
Márpedig a növényi sejtek rend-
kívül rugalmasak, ugyanakkor 
szilárdak is, miközben erőteljes 
„önhelyrehozó" képességgel ren-
delkeznek. A svájci cég előállítot-
ta, sorozatgyártásra alkalmas híd 
ipari méretekben utánozza a nö-
vényi sejteket, szerkezetüket, 
egymás melletti elhelyezkedésü-
ket, s vészhelyzetben való visel-
kedésüket. A megnyúlt növényi 
sejteket imitáló, levegővel töltött 
tömlőkre csak egy vékony desz-
kafelületet kell ráhelyezni, és az 
így rögtönzött híd többtonnás te-
herautót is elbír. Az önregenerá-
lás pedig úgy jön létre, hogy a 
tömlők felületét speciális mű-
anyag habbal vonják be. A mű-
anyag hab részecskéi, ha a hidat 
sérülés éri, ugyanúgy roncsolód-
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Több van a vonalban, mint gondolná 

A FUVESZKERTEK 
S Z E R E P E 
A föntiek bárkit meggyőzhet-
nek: többek között azért sem 
szabad hagyni, hogy külön-
böző növényfajokat kipusztít-
sanak, mert van mit tanul-
nunk a növényektől. A lehető 
legtöbbet meg kell menteni, 
nemcsak az eredeti élőhelyü-
kön, hanem a füvészkertek-
ben is. Itt ugyanis lehetővé 
válik tanulmányozásuk anél-
kül, hogy magát az élőhelyet 
bolygatnánk, veszélybe so-
dorva a szabadban élő állo-
mányt. 

A vízhat lan papír t i t ká t a ló-
tuszvirágtól lesték el a gyár-
tók Fotó: Gyenes Kálmán 

nak, és ugyanúgy eltömítik a ke-
letkezett rést, miképp a növényi 
sejtek - megakadályozva a levegő 
kiáramlását. Nagyon lassú mér-
tékben persze áramlik ki levegő, 
de órákba telik, míg a híd „le-
ereszt", és ez utántöltéssel meg 
is akadályozható. - Miután pedig 
a híd betöltötte feladatát, s nincs 
rá szükség, két szatyorba bele le-
het pakolni az egészet - ismertet-
te a növényutánzat-találmányt 
Mihalik Erzsébet. 

A szegedi füvészkert emblema-
tikus növénye, a lótusz is új ta-
lálmányra késztette a biomime-
tikusokat. A lótuszlevélnek van 
egy olyan tulajdonsága, hogy a 
felületére ráeső vizet nem ereszti 
át. De nem azért, mintha vízhat-
lan volna, mint más úszólevelű 
növények, hanem mert a ráhulló 
vízcsepp nem lapul szét, tökéle-
tes gömbalakban egyszerűen le-
pereg a levélről. A „lótuszhatás" 
- így hívják jelenséget - modelle-
zésével éppúgy sikerült már víz-
hatlan, de légáteresztő ruhát elő-
állítani, mint vízhatlan papírt, 
ami akár zivatarban is tökélete-
sen száraz marad, és lehet írni 
rá. Extrém helyzetekben kitűnő 
szolgálatot tehet. 

Azt is tanulmányozzák a kuta-
tók, hogyan lehetséges minimá-
lis energiával nagy távolságra fo-
lyadékot juttatni - mint ahogyan 
a százméteres mamutfenyő csú-
csába is eljut a gyökérzetből a 
víz. Kis méretekben így működik 
a filctoll vagy rosttoll is, most ha-
sonlót akarnak ipari méretekben 
előállítani - s egyre közelebb ke-
rülnek a megoldáshoz. 
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