Magazin

Nyári vérszipoly

Az idei nyarat feltehetõen szárazon ússzuk meg – informál az ÁNTSZ.
A szárazság ez esetben tenyerünkre vonatkozik: a télrõl elmaradt hóolvadás
kisebb szúnyogszámot eredményez majd. De ha mégis viszketne a tenyerünk,
annak bizonyára az egerünk lesz kiváltója – állítja a Yahoo.
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ogy miként jön össze a szúnyog, az egér és a tenyér?
Kezdjük a pingvinekkel
és a váltólázzal.
Noha mi kétlábúak (szárnyak
nélkül) örvendhetünk, hogy idén
megússzuk a szúnyogölõ égi áldást,
mert valószínûleg légi irtásra sem
lesz szükség - pingvinéket az állatkertben begyógyszerezik a nyári
vérszipoly ellen. Ugyanis a malária
állatokra veszélyes változatát hazánkban is hordozzák e rovarok, így szúnyogos idõszakban a madarak folyamatosan malária elleni gyógyszert
kapnak. A váltólázat a szúnyogok
nõstényei terjesztik szerte a világon;
Szibériától kezdve az egyenlítõi õserdõkig több mint egymillió halálos
áldozatot szednek évente. Szapora
elszaporodásuk nem olyan meglepõ,
hiszen a szúnyogok nemi aktusa
mindössze két másodpercig tart,
s tán ez lehet az oka a nõstények
vért kívánó agresszivitásának – azonban két másodpercnél is kevesebb idõ

16

alatt támad ránk a paraziták egy
másik fajtája, egeret (is) felhasználva a szipolyhoz, nevezetesen:
a spammer.
2003 óta a Yahoo kezdeményezésére nyaranta, június 23-án tartják
a Spamellenes Világnapot.
Felmérések szerint az internetes
levelezés 76 százaléka spam.
Az ember már rutinból törli
a kéretlen leveleket, esetleg
egyre cifrább és hosszasabb
káromkodásokra ösztökélve,
de úgy vagyunk ezzel, mint például a nyugati aluljáró szórólaposztogatóival. Bosszantó és lassítja
célhoz érésünket, de már megszoktuk, napi szokványos aktussá vált
szidalmazásuk, és a majd tesz ellene
valaki valamit, mert muszáj-érzetünk. Ugyanakkor ritkán (soha)
nem fordult még elõ, hogy egy
szórólap-osztogatót 7 év börtönbüntetésre ítéljenek, mint ahogy
ez egy spammer esetében történt.
Howard Carmack azzal „büszkélkedhet”, hogy egy év alatt 825 millió
spamet sikerült szétosztogatnia.
Még hírhedtebb a 419-Spam, avagy
a „nigériai levél”, mellyel az emberi
hiszékenységet kihasználva tizenöt hónap alatt százmillió dollárt
csaltak ki politikai foglyok börtönbõl szabadítására, polgárháború
sújtotta ország vagyon-kimenekítésére és hasonló nemes cselekedetekre hivatkozva. E spames csalást
több haláleset kísérte; sok embernek
nyoma veszett, miközben kicsalt
pénzének visszaszerzésére indult,
vagy öngyilkos lett eladósodása

SPAM
miatt, vagy éppen feldühödött
nejek ölték le férjeiket azok naiv
adakozása, s ezzel a családi kassza
kiürítése végett…
Manapság a divatba jött netes társkeresõket használják színtérül
spammerek: nem sajnálják az idõt
akár hónapokig tartó virtuális románcok szövésére, s mikor a célszemélyben felkeltik a romantikus érzelmeket,
függõséget, akkor balesetre, gyógyszeres ellátásra, utazási költségekre
rínak ki „kölcsönt”.
Elõfordul azonban, hogy egy
spammer saját csapdájába esik,
és kapzsiságánál már csak hülyesége nõ nagyobbra. Történt, hogy
egy német férfi, aki gyermekpornót
terjesztett a neten, megkapta az ismert
CIA-spamet, s megrettenve, hogy
nyomában a hatóság, azonnal föladta
magát a rendõrségen…
Halusz Léna

