
A Science Advances tudo-
mányos lapban csütörtö-
kön közzétett tanulmány 

készítői a fogak biológiai jelző-
anyagai, azaz markerei alapján 
következtettek az orangutánok 
szoptatási szokásaira, amelyek 
az élőhely táplálékellátásának 
változásaival kapcsolatosak 
– olvasható a Phys.org. tudo-
mányos-ismeretterjesztő hír-
portálon.

Az eredmények segíthetnek 
megérteni az emberi anyate-
jes táplálás evolúcióját – vélik 
a szerzők, a Mount Sinai Egye-
tem orvosi és közegészségügyi 
karának, valamint az ausztrál 
Griffith Egyetemnek a tudósai. 
A szoptatás fontos tényezője a 
csecsemő és a kisgyerek fejlő-
désének, a kizárólagos anya-
tejes táplálás időtartama és a 
szilárd táplálék bevezetésé-
nek időpontja szintén erőtelje-
sen befolyásolja az emberi és 
a főemlős-populációk egészsé-
gét. Ennek ellenére az anyate-

jes táplálás számos kérdéséről 
keveset tud az ember. A vadon 
élő orangutánok szoptatási szo-
kásait természetes környeze-
tükben nehéz tanulmányozni, 
ezért a kutatók az állatok foga-
inak biológiai markerei alap-
ján rekonstruálták étrendjük 
történetét. A fogakban a növe-
kedés során a fák évgyűrűi-
hez hasonló rétegek alakulnak 
ki, a kutatók ezek alapján meg-
határozták az anyai eredetű 
elemek koncentrációját a kicsi-
nyek étrendjében, ebből követ-
keztettek arra, hogyan változik 
az évek során a táplálék ösz-
szetétele. Elpusztult szumátrai 
és borneói orangutánok múze-
umokban tárolt maradványa-
inak fogmintáiban vizsgálták 
meg a bárium koncentrációját, 
és azt állapították meg, hogy 
a kicsinyek életük első évében 
kizárólag anyatejen éltek. Erre 
a báriumszint emelkedése utal 
az első 12 hónapban. Ezután 
ciklikusságot mutatott a fogak-

ban lévő marker, koncentráció-
ja változott a fogyasztott anyatej 
mennyisége szerint akár az ál-
lat 8–9 éves koráig is, ami a 
leghosszabb szoptatási idő a fő-
emlősök között. A kutatók úgy 
vélik, a ciklusok a rendelkezés-
re álló gyümölcs mennyiségé-
nek változását mutatták, ennek 
kiszámíthatatlansága miatt ha-
gyatkoztak a kis orangutánok 
ilyen sok éven át az anyatejre.

„Az orangutánok ciklikus, 
sok éven át tartó szoptatásáról 
és a késői elválasztásról elő-
ször sikerült bizonyítékot sze-
rezni. Az eredmények további 
kutatásokhoz vezetnek arról, 
hogy miként befolyásolja a fő-
emlősök anyatejes táplálását az 
élelemellátás és más környeze-
ti tényezők. Azt is fontos lenne 
megvizsgálni, hogy a szopta-
tás az embercsecsemőnek is 
segít-e abban, hogy könnyeb-
ben alkalmazkodjon a környe-
zeti kihívásokhoz” – mutatott rá 
Tanya Smith, a kutatás vezetője.
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A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 

megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve 
a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen 

az összes szám 1-től 9-ig.

Hozzávalók: 3 tojásfehérje, ½ teáskanál só, 5 g sütő-
por, 2 evőkanál víz, 30 dkg durvára őrölt zabpehely, 15 
dkg tehéntúró, a tetejére szezámmag.

Elkészítése: A hozzávalókat alaposan összegyúrjuk, 
majd kicsit állni hagyjuk. 3 részre osztjuk (de lehet ki-
sebbeket is sütni, ez esetben 6 részre). Bagettet formá-
zunk belőle, tepsire rakjuk, megszórjuk szezámmaggal. 
A tetejüket bevagdossuk, majd légkeveréses sütőben 
180 fokon 20 perc alatt készre sütjük.

Zabpelyhes minibagett
Recept Sudoku

Köszöntő
Pénteken Milán, szombaton 
Felícia, vasárnap Konstantin nevű 
olvasóinkat köszöntjük, valamint 
mindazokat, akik ezeken a napokon 
ünneplik születésnapjukat.

Milán: Szláv eredetű név, jelentése 
kedves.
Felícia: A Félix férfinév női párja. A 
Félix latin eredetű név. Jelentése: 
boldog, szerencsés. 
Konstantin: A latin Constantinus 
rövidülése, ami a latin constans 
szóból ered, jelentése állhatatos, 
következetes, szilárd.

Izgalmas és váratlan események tör-
ténhetnek családjában. Ezek akár egy 
hirtelen felbukkanó ismeretlen rokon-
nal is összefüggésben állhatnak.

Jólesik már kimozdulnia egy kicsit, az 
utóbbi időben ugyanis eléggé befelé 
forduló életet élt. A mai este ezzel 
szemben élénk társasági életet ígér.

Mérleg

Ez a nap nem a látványos sikerek 
jegyében zajlik, de ez ne keserítse el, 
ugyanis olyan későbbi történéseket 
alapoz meg munkájával, amelyekből 
komoly nyereségre számíthat.

Rák

Nyíltsága magával ragad és felélénkít 
másokat. Nemcsak a családban, bará-
ti körében, hanem munkahelyén is Ön 
a középpont.

Bak

Ma sikeres lesz minden olyan próbál-
kozása, melynek révén kevés befek-
tetéssel könnyen kereshet viszonylag 
sok pénzt.

Bika

Egyik kedves barátja megosztja Önnel 
egy féltve őrzött titkát, mert már nem 
tudja magában tartani. Az új informá-
ció hatására sok dolgot újragondol.

Skorpió

Ön többnyire pontosan tudja, hogy 
mit akar, és kész ezért állhatatosan 
tenni. Most is ez menti meg attól, 
hogy rossz döntést hozzon.

Oroszlán

Hagyja érvényre jutni megnyerő 
tulajdonságait, különösen olyan em-
berekkel szemben, akikkel feszült a 
viszonya, vagy akiket nem érez közel 
magához.

Vízöntő

Nehezére esik objektívnek maradni 
egy kérdésben, amellyel egyik barátja 
fordul Önhöz, pedig most Önre hárul a 
józanul gondolkodó szerepe.

Ikrek

Ma minden fontos döntésben, külö-
nösen azokban, amelyek valamilyen 
módon ingatlanokkal kapcsolatosak, 
kérje ki szakemberek véleményét!

Nyilas

Úgy érezheti, hogy a környezetében 
élők gyengeségnek tekintik óvatos 
haladását, ennek ellenére ne vál-
toztasson módszerén, nagyon jó a 
taktikája!

Szűz

Ma különösen fogékony intuitív meg-
érzéseire, és annyira érzi bizonyos-
ságukat, hogy határozottan ki is áll 
mellettük.

Halak

Kos
HoroszkópAz orangutánok fogait vizsgálták a kutatók

Sokáig szoptatnak
Akár kilenc évig is szoptatja kicsinyét az orangután, hosszabb ideig, mint 

bármely más főemlős – állapították meg a vadon élő emberszabásúak 

fogainak elemzéséből amerikai és ausztrál tudósok.

Az orangutánok késői elválasztásáról először szereztek bizonyítékot tudósok

Fogászat
Május 20-án és 21-én 
a sürgõs ségi eseteket a 
Mátyus Dental Studio 
rendelőjében látják el, 
a Bethlen Gábor utca 
30. szám alatt, 9–13 
óra között (telefon-
szám: 0745-368632).
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JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

13   19   21   3   17  +  5
368500

064574

6/49 47   13   6   3   32   17
Noroc 9699237

Lottó

Meghalt Szent Ivó, a jogá-
szok védőszentje, eredeti 
nevén Hélory Ivó, francia 
teológus.

A kálvinizmus bevezetése 
után a katolikus Stuart Má-
ria skót királynő Angliába 
menekült.

Meghalt Claude Henry de 
Rouvroy, Saint-Simon grófja, 
francia társadalomfilozófus.

Megszületett Ligeti Miklós 
szobrász (városligeti Anony-
mus-szobor).

Megszületett Sir Nicholas 
George Winton, aki 669 
gyermeket mentett meg.

Megszületett Békefi Antal 
zeneszerző, zeneíró, kar-
nagy, kántor, pedagógus.

Megszületett Kerekes József 
Jászai Mari-díjas színész, 
szinkronszínész, Jim Carrey 
magyar hangja.

Megszületett Natalia 
Oreiro uruguayi szappan-
operákból ismert 
színésznő, énekesnő 
(Vad angyal).

Meghalt Jacqueline Bouvier 
Kennedy, John F. Kennedy 
felesége.

Meghalt Páskándi Géza 
erdélyi magyar író, költő, 
esszéíró, drámaíró, 
publicista, a Nemzeti Szín-
ház irodalmi tanácsadója.

Meghalt Pándy Lajos 
Jászai Mari-díjas színész.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon




