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1. Állítólag innen ered a bungie jumping (bángi dzsámping). Amikor a maorik törzsfőnököt
választottak, a kijelölt férfinak bátorságpróbát kellett tennie. A lábára kötelet csavartak,
majd szemrebbenés nélkül le kellett ugrania egy kőszikláról. A próba után a törzsfőt egy
ideig hordszéken vitték, mert lépni nem nagyon bírt, az akkori köteleket még nem Srí
Lankáról importált gumiból készítették. Napjaink turistái viszont már ezzel próbálhatják ki
a halálugrást. Többféle fokozat is van. Lehet húsz vagy harminc métert repülni. A bátor
vállalkozók tettét fotó és filmfelvétel örökíti meg, ezt jutányos áron kapják meg az ugrás
után. Érdekes, hogy napjainkban már több nő fizet be egy eredeti bungie jumpingra,
mint férfi.
2. Új-Zélandon népszerű a tetoválás is, a maori törzsi mintákkal egykoron a harcosok
ékesítették a testüket, ma már ezeket az ábrákat minden tatoostúdióban
megfigyelhetjük. A magyar kampo karate világbajnok, Durkó Zoltán is ilyennel díszítette
a bal karját, miután megnyerte a világversenyt, ahol új-zélandi, ausztrál és amerikai
ellenfeleket győzött le. A turisták többsége persze inkább valami egyszerűbb formát
választ, a legtöbben a karjukra és a hasukra szeretnének maori ábrákat tetováltatni. Az
őslakosok közül néhányan furcsa fehér nyakláncot viselnek, és nagyon vigyáznak rá. A
hagyomány szerint ugyanis, ha az elhúnyt hozzátartozó csontjából ékszert készít valaki,
akkor amíg azt viseli, a halott szelleme erőt ad neki. A mintegy félmillió maori közül jó
néhányan hisznek még ebben.
3. Az Új-Zélandon élők száma az őslakosokkal és a betelepülőkkel együtt is alig 4 millió.
Két nagy szigeten laknak az emberek, az északi sziget hűvös, csapadékos, a déli
szintén, de itt már valamivel kellemesebb a hőmérséklet. Új-Zéland fele gyep, a
fennsíkokon több tíz millió birka legel, a juhoknak öröm itt az élet. Tenyésztenek még
tehenet is, a helyi sajt, a túró világszerte ismert. A legtöbben a mezőgazdaságból élnek,
a hús és a tejtermékek mellett a gyapjú a legfontosabb kiviteli cikk. Rengeteg a folyó,
amelyek igen rövidek, de nagy az esésük. Emiatt páratlan szépségű jégfolyókat lehet
megcsodálni. A gleccserek mellett pár kilométeres körzetben szinte biztosan találunk
vízierőművet. Új-Zélandon ugyanis a villamos áramot csaknem kizárólag a víz esése
által nyerik, láttam folyót, amelyre négy erőművet is telepítettek. A hegyekben néha
teljesen váratlanul gejzír és hévíz tör elő a földből, az egész környék merő pára ezeken
a helyeken. A vendégeknek előszeretettel mutogatják az egykori nagy
bálnavadásztelepeket, olyan csontvázakat is lehet látni, hogy nehéz elképzelni, milyen
állat tartozott hozzá egykor. A halászat amúgy is érdekes errefelé, érdemes
felkéredzkedni egy hajóra, a többnapos tengeri munka megfigyelése nem mindennapi
élményt jelent.
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