Published on Melano.hu (https://www.melano.hu)
Címlap > 2011 emlékezetes állatságai

2011 emlékezetes állatságai
Létrehozás: 11/29/2011 - 08:00
Szerző: Melano
[1]

Az idén is bőven szolgált állatságokkal a világ hírtermése, az hogy ezek mennyire igazak, azt
mindenki döntse el maga.
Az emberi hülyeség azonban határtalan, így egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy volt aki beperelte
a madarat gyalázkodás miatt, hogy van a Földön olyan szerencsétlen vadász, akit a róka lő le és nem
fordítva, hogy van olyan hülye bíró, aki egy macskát rendel be esküdtnek az USÁ-ban. Az állatokat
sem kell félteni persze, hiszen akármilyen hihetetlen, de akad juhászkutya, aki fél a juhoktól és van
olyan eb, aki nem szétszedi a postást, hanem elájul tőle. A finn nyúlról, aki tyúknak hiszi magát pedig
ne is beszéljünk!
Madár gyalázkodása miatt perelte be szomszédait egy férfi Tajvanon. A felperes ahányszor csak
kilépett otthonából, a seregélyfélékhez tartozó mejnó azonnal rákezdte, hogy: "nagypofájú hülye!". A
férfi találva érezhette magát, és meggyőződése, hogy szomszédai tanították meg a madárnak a sértő
mondatot. Állítása szerint súlyos érzelmi feszültségen túl testi sérüléseket is okozott neki a madár:
munka közben többször megcsapta az áram, mert a gyalázkodás miatt nem tud kellően
összpontosítani. Az ügyészség elegendő bizonyíték híján megszüntette az eljárást.
Vadászt lőtt egy róka Fehéroroszországban, bár előtte meg a vadász lőtte meg a rókát. A lövöldözés
1:1-es döntetlennel ért véget. A tűzharcot kezdeményező vadász messziről lőtt, és csupán
megsebesítette a rókát, aztán puskája tusával próbálta agyonütni. Az állat védekezett és véletlenül
elsütötte a puskát. A vadászt a lábán érte a lövés. A róka az erdőbe futott, a vadász kórházba jutott.
Macskát rendelt be esküdtnek az Egyesült Államokban egy bíróság, és még azután is ragaszkodott az
állatülnökhöz, hogy annak gazdája állatorvosi igazolást is mellékelve tudatta: a Tabby Sal nevű illető
nem ember, hanem macska, ráadásul nem beszél és alig ért angolul. A bíróság válaszlevelében
ellentmondást nem tűrőn közölte: Tabby Salnek meg kell jelennie a március 23-i bírósági tárgyaláson.
Alvásrohamos egy brit kutya: izgalmában mindig elalszik, így aztán a postást nem megugatja, hanem
elájul tőle. Az eb alvásrohamai legfeljebb 20 másodpercesek. A kutyát az is kiüti, ha más ebekkel
kergetőzik, így aztán a játék izgalmában futás közben alszik el, mintha agyonlőtték volna. Az ötéves
Mable-t már több állatorvoshoz elcipelte gazdája, ám azok csak a fejüket csóválják, annyira ritka a
jelenség. Fű- és húsallergiás kutyával bajlódik egy állatmenhely Nagy-Britanniában: az eb nem
viháncolhat mezőn vagy parkban, mert rendkívül erős szénanáthája támad már egyetlen szál fűtől is.
Betegsége annyira ritka, hogy még neve sincs. A kutya fajtáját tekintve staffordshire bullterrier.
Félelmetes, harcikutyás "típusa" ellenére vegetáriánus, mert allergiás a bárány- és marhahúsra is.
Mindezek tetejébe nem bírja szervezete a búzalisztet sem.

Juhiszonya van egy brit juhászkutyának, amiből következőn nem ő tereli a nyájat, hanem a nyáj őt
meg-megkergetve. A négyéves Ci - ez a neve a fajtáját tekintve border collie-nak - kölyökkora óta
képtelen ellátni eredeti munkakörét. Gazdasszonya ennek ellenére ragaszkodik hozzá.
Vakkutyavezető lúdja van egy asszonynak, pontosabban kutyájának Lengyelországban: az eb a liba
segítségével még postást is tud kergetni. A négyéves lúd nem különleges képzés eredményeként
vezetgeti mindenhova a világtalan boxert - amely tavaly veszítette el látását egy baleset okán -,
hanem puszta ebbarátságból vette szárnyai alá. Módszere: nekidönti nyakát a kutya fejének, úgy
vezeti, de előfordul, hogy gágogással "hangindexel", mármint közli a kanyart, illetve az irányváltást.
Törölték a halak úszóversenyét egy kocsma programjából az Egyesült Államokban állatvédők
tiltakozása miatt. Washington állam Tacoma nevű településén versenyeztettek aranyhalakat
keddenként. A "sportolókat" egy közeli állatboltból "szerződtették", gazdáik - vízipisztolyszerűen
működő - szobanövény-locsolókból spriccelve terelgették az aranyhalakat a versenymedencében egy 240 centi hosszú vályúban - a cél felé, ha azok el akartak csatangolni. A halak nem lettek még
vizesebbek a lövésektől, ám állatvédők szerint idegeiket megviselheti az ilyen sportesemény. A
kocsma tulajdonosa jobbnak látta, ha nem húz ujjat az állatjogi aktivistákkal, és beszüntette a keddi
halesteket.
Szépészeti műtétet hajtottak végre egy kövér disznón Ausztráliában, mert "lehízta" a szemét. A két és
fél mázsás, a szobadisznóként tartott Boris annyira meghízott, hogy szemöldökei lecsüngtek a
szemére, ami miatt nem látott rendesen. A hároméves jószágot gazdái megpróbálták fokozottabb
testedzésre és - ennek révén - fogyásra bírni, ami sikerült is, ám az állat látását a súlyvesztés inkább
csak rontotta: pofáján a bőr még inkább megereszkedett, szemöldökei végképp "letakartak" mindent.
Almafán akadt fenn egy részeg szarvas Svédországban. Az állat berúgott a már erjedésnek indult
gyümölcstől, és "megittasultan" egyre magasabbra szökkent további almákért, mígnem nem a földre
érkezett vissza, hanem a fán maradt, mind a négy lába a levegőben kalimpált. Tűzoltók szabadították
ki ágfűrészeléssel.
Tyúknak hiszi magát egy nyúl Finnországban annyira, hogy még kotlik is, holott bak. A 9 hónapos
nyúllegény tojásdédelgetése okán kiváló húsvéti nyuszi lehetne. "Tyúkkodása" abban is megnyilvánul,
hogy együtt ücsörög a baromfikkal azok ülőfáján. Csak sok gyakorlás után sikerült megülnie a rudat
Ottónak - ez a nyúltyúk neve -, de mára stabilan gubbaszt. Évi tíz napra korlátozták a baromfik
szexuális életét egy amerikai kisvárosban a csendesebb hajnalok, kevesebb kukorékolás reményében.
Hopewell Township lakosai ráadásul még azt sem engedik, hogy a tíz napot egyben kapják meg a
baromfik, egyvégtében legfeljebb öt napon át lehetnek egymáséi a helyi tyúkok és kakasok.
Kukorékolásszámláló biztost küldött Walesben egy önkormányzat egy családi házhoz, minek
eredményeként öt kakas került a vádlottak padjára. A biztos 112 kukorékolást lajstromozott 20 perc
alatt és decibelmérővel is ellenőrizte a zajszintet. Döntetlenre, 1:1-re javult az állás a nők-kígyók
küzdelmében "kleopátrai kígyómelengetés" kategóriában. Izraelben egy modell fotózás végett a
keblén melengetett egy jókora kígyót, az állat meg megharapta (a balt). A kígyó beledöglött a
harapásba: szilikonmérgezés végzett vele. A nő megúszta a dolgot egy tetanuszinjekcióval.
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