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ras gali užaugti iki
etro ilgio (įskaitant
degą) ir sverti iki 27
ramų.

ro buveinė pastatyta kaip
umblo sala stovinčio
enkinio viduryje.

. Didžiuliai kaltiniai
j priekiniai bebro
i dantys auga pervisą
i jo gyvenimą.

Bebrai gali nugrauž
ti iki 25 cm diametro
medžio kamienus. •••
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mažame kam
barelyje v\i$
vandens.

ir šakų pastatytas
namelis sutvirtina-
mas išoriniu dumblo
sluoksniu.

Įėjimas į bebrų
būstą paslėptas
po vandeniu, jis
yra prie pat tven-
kinio dugno.

NAMELIO VIDUJE
Namelis bebrams suteikia saugią užuovėją žiemos metu, įėjimas j jj daugumui
plėšrūnų nematomas. Bebrų pora būstą gali pasistatyti per savaitę. Kai kurios
bebravietės būna atstatomos, ir jose apsigyvena bebro šeima, jos gali išsilai

kyti 30 ir daugiau metų.
lš uolienų, pagaliųBebrai gyvena
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Netoli uodegos išsiski
riantis riebalinių liaukų
skystis bebro kailį padaro
nepralaidų vandeniui.

Bebrų šeimyna šalia savo būsto ren
ka medžių šakas. Daugiausia bebrai
maitinasi tuopų, beržų, karklų žieve,
pumpurais ir mediena. Vasarą savo
dietą papildo vandens augalais,
uogomis irvaisiais.

KAIP BEBRAI STATO
BŪSTĄ?
Bebrai yra augalais mintantys žinduoliai,

turintys ypatingų sugebėjimų statyti na
mus. Kad sukurtų stovinčio vandens tvenkinį,

priešais srovę jie surenčia užtvanką. Tvenki
nyje laiko maisto atsargas ir stato savo na
mus, vadinamus bebraviete.

Bebrai labai prastai mato, tačiau jų klausos, uoslės ir
lytėjimo pojūčiai yra aštrūs. Geriausiai jie jaučiasi vande
nyje, šie gyvūnai turi ypač stiprius dantis, kuriais kapoja
ir graužia medžius maistui bei statybinėms medžiagoms.
Užtvankas ir būstus jie stato kruopščiai į krūvą sukrauda
mi šakas ir pagalius bei sutvirtindami visa tai dumblu, kurj
užkrečia didžiule, plačia uodega. Uodegą jie pasitelkia
ir kaip vairą plaukdami, graužiant medį ji padeda bebrui
atsiremti, o dideliu atstumu perduodant pavojaus signalą
ja stipriai suduodama pervandens paviršių.
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3. Ant užtvankos stumiamas purvas ir molis.

Tai padeda ją sutvirtinti. Mišiniui išdžiūvus
užtvanka tampa nepralaidi vandeniui.

UŽTVANKOS STATYMAS
Bebrai dirba labai greitai - jie darbuojasi ir
naktj, priekinėmis letenomis nešioja purvą
bei akmenis, o statybinę medieną velka jsi-

kandę dantimis.

.Užtvanka kerta
ivandens paviršių
isulaikydama srovę.

liiileg.i lieliras
opu u plokš
i dumblą.

.'. ''nikeli'",, ukmenys ir kitos medžiagos dė-

liii|<iino'> iš priekio ir aplink pirmąjį pagalių
ui,I laip nustatomas užtvankos aukštis.

1. Bebus pudriLi sUlyM ii/lv.mk.i. upes

dus'.iic isdi'hoiLiiihis p,ir,,ilius, s.ilus ir

akmenis.
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JUDESIO
FIKSAVIMAS

Nacionalinės krepšinio asocia
cijos (NBA) žvaigždė Tonis Par
keris vilki judesius fiksuojančiu
kostiumu. Žaidimų dizaineriai,
naudodamiesi kostiumo duo

menimis, kruopščiai užfiksuoja
Parkerio judesius kompiuteryje,
kad juos būtų galima panaudoti

krepšinio žaidime.

iutikliai, vadinami  
pėdsekiais, įrašo kūno
judesius.

ŽAIDIMO PROGRAMAVIMAS
Už žaidimo scenų ir veiksmo driekiasi tūkstančiai, kar

tais milijonai kompiuterinių kodų linijų, kuriančių aplin
ką, žaidimo taisykles ir personažų bei objektų judėjimo

būdus. Programuotojų komandos atsakingos, kad
X   visi šie kodai tiksliai ir nepriekaištingai veiktų.
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ijų tinklelis su
muoja persona
rkasą, vadinam
zoskeletu, kuri

atgaivinamas ko
te riu.

Serija 3D figūrų,
žinomų kaip daugia
kampių tinklas {po-
lygon mesh), sudaro
personažo formos
pagrindą.

jams, kad jie galėlų visiškai ją patikrinti ir rasti
bet kokius trukumus.

Kompiuterinio žaidimo pirato pet
sonažas, kai dailininkai jj nupic.ia
ant popieriaus lapo, d.u poo-ina
daug raidos stadijų. Galutini', 1110
delis panašus į gyvų ^) figiuą,
kuri gali būti užprogramuota
kompiuteriniame žaidime ir
judinti visas savo dalis.•„.

i jgaisinantys aktoriai
ujungus visas dalis,

lujanias, ar nėra defek-

lų). Karlais ankstyva

i,i palymsiems žaidė

muziką ir garso dėklus,

jrašo žaidimo dialogus.
žaidimas kruopšu.ii los

tų (praleistų vielų .n kl.n
žaidimo versija pateikia

į:;,:

Kompiuteriai detaliai sukuria personažo
odą ir drabužius, suteikdami realistinį 3 D
vaizdą.

, Pagrindinės personažo drabu-
i žių detalės ar įranga kuriami ant
i egzoskeleto.

Kompiuterinio žaidimo konsolė yra didelės komandos
darbo rezultatas. Žaidimas prasideda nuo istorijos

idėjos, kurios parengiamąjį maketą vėlia
projektuoja) žaidimo dizaineriai, kad būt
duoti įvairiausias įmanomas scenas ir gal

Parengiamasis maketas pateikia vi/nalų žaidimo siu
žaisti. Turi veikti bet kuris žaidėjo pasirinktas sprend
menininkų iranimalorių komanda modeliuoja visas
žaidimo scenas, objeklus ii pcisona/us. Kiti kuria

KAIP KURIAMI KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI?
MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS
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KORALŲ SALA

Šią širdies formos salą, esančią netoli Sekmi
nių salų Didžiajame Barjeriniame rife, augdami
suformavo koralai. Tai viena iš 900 riio randamų

koralų salų.

V
h

i luri sudėtingą šakų
iių j medžius.22

Koralų pagrindas
prisitvirtinęs prie
uolos ant jūros
dugno.

Dauguma koralų po van
deniu yra ryškių spalvų,
tačiau žuvę ar išliaukli
iš vandens savo spalvų
p ra ra n d a.

Dauguma aštuon-
kojų rūšių jsikuria
tarp koralinių rifų.

Mažučiai čmphivėliai
i dengia koralo smege-
\ nų paviršių.

Koralo grobis -
i ma/a neoninė
j paprasiojl
i kujagalvė.

': ' i ••

gyvni'. i|i.ivv/u/iiii
kiahii'.l ii ini'rin/.i'

laliniai rifai

puvcnl
vinilu iiiiii

. Pažeidžiamiems koralams
gresia pavojus dėl ti/inio
žmogaus poveikio, didesniu
juros gyvūnų ii užterŠlumo.

.. Lagūna

3. Koralų sala - tai

rifas, sudarantis apskri-

!a formų, kurios viduje
gali būti rami lagūna.

^et*^
kranto.

esanti tarp rifo ir
vandens lagūna,
niui. |j skiria atviro
skęstant ugnikal
rifas susiformuoja
2. Barjerinis

i rifas
. Rarjerinis

nuo salos

- tai ko-

"'

linija    :    .^.
Kranto

kranto j jūrą.
ralai, kurie auga
1. Kraštiniai rifai

RIFŲ RŪSYS IR KORALŲ SALOS
Koralų salos pradeda formuotis ritui augant iš vul
kaninės salos, nugrimzdusios žemiau jūros lygio.

Dauguma jų telkiasi Ramiajame vandenyne.
Didysis barjerinis rifas Australijos Šiaurės
rytų pakrantėje yra didžiausia koraliniu ritu
sistema pasaulyje. Sudaryta iŠ daugiau nei
400 skirtingų koralų, daugiau kaip dviejų
su puse tūkstančių (^500) atskirų ritu grupe
teikia prieglobstį maždaug pusantro tūks
tančio (1^00) žuvų rūšių.

ariau savo čiuptuvėliais siekia gro-
j žuvyčių. Mokslininkai nustatė
1 skirstomi j dvi grupes - tai

nj paviršių, ir suakmenėję ko-
tj.i Ivirlus griaučius, saugančius

lies. laikui bėgant, koralams

1, prisijungia prie kitų kolonijų

KORALŲ MAISTAS
Koralai gaudo grobj geldami savo čiuptu

ve I i a i s. Tačiau daugum^ maisto medžiagų

gauna iš mažų dumblių, augančių koralo
audinyje. Koralams ir dumbliams reikia

daug saulės šviesos.

Koralai būna įsitvirtinę vienoje vieloje,
bio - nuo mikroskopinio planklnno iki
daugiau kaip 1300 skirtingų kniulų uiši
minkštieji koralai, lurinlys j oda panaši
ralai, kurie ir kuria riliis. šie gyvini šulo

nuo plėšrūnų. Griaučiai lieka ii po kora
dauginantis ir plečianlis, šie griaučiai didė
- tokiu būdu auga koraliniai rifai.

Koraliniai rifai užima mažiau nei vieną procentą pasaulio
vandenynų, tačiau jie teikia gyvybę neįtikėtinai gausybei

gyvybės rūšių. Šios dažniausiai ilgos struktūros sudarytos iš
mažyčių vandens būtybių, vadinamų koraliniais polipais.

KAIP FORMUOJASI KORALINIAI RIFAI?
ŽEME IR KOSMOSAS
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Balzamuotojai
dirba mumifikuo-
dami Egipto karalių
balzamavimo palapi
nėje netoliese laidojimo
vietos. Kūną apvynioja
lininio audinio aprišalais
medžių sakais sulipdo au

•f.

5. Kūnas prikemša
mas lapų, drobės ir

pjuvenų.
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4. Kūnas, nuplovus

natrio karbonato drus
ką, įtrinamas aliejais.

A )
3. j šnerves įkišamu
kabliu išgramdomos

smegenys.

2. Pašalinamas skran

dis, plaučiai, žarnynas ir
kepenys.

1. Kūnas plauna

mas ir apvalomas
palmių vynu.

GYVŪNŲ
MUMIJOS

Senovės e^iptiečiai murnifi-
kuodavo ir kritusius gyvūnus

bei palikdavo juos šventy

MUMIJOS PARUOŠIM
Mumifilocijos procesas užtrukdavo maždaug 70 die

tas natrio karbonato druskos kristalais, 40 dienų būd
džiūti. Druska sugerdavo iš kūno drėgmę ir apsaugo

Tik tada, kai kūnas būdavo sausas, galėdavo jj

KARSTAI
Čia pavaizduota Egipto karalienės
mumija su nupiešta mirties kau
ke, paguldyta į ištaigingą karstą.
Žynys, kad apsaugotų karalienę
kelionėje j pomirtinį gyvenimą,

kartodavo burtažodžius iš Mirusių
jų knygos.
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