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A szakemberek eddig úgy 
vélték, hogy az olyan sa-
játosságok, mint az ösz-

szeforrt csontok, csupán a 
viszonylag fejlettebb madarak-
nál alakultak ki, közvetlenül 
a dinoszauruszok kipusztulá-
sa előtt – írta a BBC News. Egy 
Kínában felfedezett új fosszília 
vizsgálata azonban azt mu-
tatta, hogy a madarak „fel-
emelkedéséhez” szükséges 
csontszerkezeti változások 120 
millió évvel ezelőtt, vagyis a di-
noszauruszok uralmának fény-
korában mentek végbe.

A Pterygornis dapingfangen-
si nevű madár a mai Északke-
let-Kína területén élt a korai 
krétakorban. A most felfede-

zett példány mindössze a má-
sodik ilyen fosszília, amelyet 
eddig találtak, és tökéletes ál-
lapotban maradt fenn. A Kínai 
Tudományos Akadémia gerin-
cesekkel foglalkozó paleon-
tológiai és paleoantropológiai 
intézetének munkatársa, Min 
Vang szerint a mostani felfe-
dezés azt mutatja, hogy azok 
a sajátosságok, amelyek lehe-
tővé tették a madarak számá-
ra a repülést, az eddig véltnél 
40 millió évvel korábban ala-
kultak ki.

Mindenfajta repülő gépe-
zet egyik alapkövetelménye 
az erős, de könnyű szerke-
zet. A madarak evolúciója so-
rán a hátgerinc és a medenceöv 

csontjainak egy része össze-
forrt, akárcsak az ujj- és láb-
csontok egy része, számos 
farok-, ujj- és lábcsont pedig el-
tűnt.  Az amerikai tudományos 
akadémia lapjában (PNAS) kö-
zölt tanulmányt kommentálva 
Steve Brusatte, az Edinburghi 
Egyetem munkatársa megje-
gyezte, hogy ez a legkorábbi 
ismert madárfosszília, amely-
nél teljes csontösszeforradás 
figyelhető meg. Hozzátette: „a 
jelek szerint rengeteg kísér-
letezés folyt a korai madarak 
körében”, vagyis a különböző 
fajok különböző módokon pró-
bálták erősebbé és a repülés 
nehézségeivel szemben ellen-
állóbbá tenni csontvázukat”.

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: 
40 dkg rebarba-
ra, 40 dkg eper, 
4 evőkanál barna 
nádcukor, 1 te-
áskanál vanília-
aroma, 4 dkg vaj, 
őrölt gyömbér, 
kevés fahéj, 1 dl 
sűrített tej (el-
hagyható), orgo-
naszirom.

Elkészítése: A rebarbara végeit levágjuk, a külső, 
vékony héjat lehúzzuk, 4–5 cm-es darabokra vágjuk. 
Az epret kicsumázzuk és megmossuk. A vajat egy 
edényben megolvasztjuk, hozzáadjuk a cukrot, és 
karamellizáljuk, majd belerakjuk a gyümölcsöt, egy 
pici vizet öntünk hozzá, és összefőzzük. Ízesítjük 
gyömbérrel, a sűrített tejjel és a vaníliával, majd 
ezután turmixoljuk.  Behűtjük. Tálaláskor orgonaszi-
rommal díszítjük.

Eper-rebarbara krémleves

Kolumbusz Kristóf az Atlan-
ti-óceánon hajózva meglátta 
a Bahamák partjait, amely-
ről azt hitte, hogy India.

Írországban megszületett 
Alexander Turney Stewart, 
az első amerikai nagyáruház 
létrehozója.

Meghalt Robert Stephenson 
angol építőmérnök, moz-
dony- és vasútgépgyártó 
vállalkozó, hídépítő.

Meghalt Szarvas Gábor 
nyelvész, a magyar nyelv-
művelés megteremtője.

Leleplezték Fadrusz János 
Mátyás király-szobrát a ko-
lozsvári főtéren.

A magyar labdarúgó-váloga-
tott első hivatalos mérkőzé-
sét játszotta. A csapat kapi-
tánya Hajós Alfréd olimpiai 
bajnok úszó volt.

Meghalt Margaret Knight 
amerikai feltalálónő, akit a 
női Thomas Edisonként is 
emlegetnek. 

Joszif Visszarionovics Sztá-
lin lett a Szovjetunió első 
számú vezetője.

Először használtak vastüdőt 
egy bostoni gyermekkór-
házban.

Megszületett Luciano 
Pavarotti többszörös 
Grammy-díjas olasz tenor 
operaénekes.

Megszületett Carlos, a „Sa-
kál”, venezuelai születésű 
nemzetközi terrorista.

Megszületett Hugh Jackman 
ausztrál filmproducer, 
színész, filmszínész 
(X-men, Kardhal). 

36 éves korában meghalt 
Gene Vincent, a korai rock 
and roll egyik meghatározó 
alakja (Be-Bop-a-Lula).

Bemutatták a Broadwayn 
a „Jézus Krisztus szuper-
sztár” című musicalt.

Megszületett Josh 
Hutcherson amerikai szí-
nész (Éhezők viadala).

The Rolling Stones Circus 
címmel bemutatták azt a 
dokumentumfilmet, amelyet 
még 1968 decemberében 
vettek fel.

Michael Schumacher hato-
dik világbajnoki címét sze-
rezte meg.

Meghalt Herskó János Kos-
suth- (2006) és kétszeres 
Balázs Béla-díjas (1961, 
1964) magyar filmrendező, 
egyetemi tanár.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Miksa nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.

Miksa: A Miklós régi magyar becé-
zőjéből önállósult, lehet a Mikhál 
név becézője is. Később a Maximi-
lián magyarítására használták. 

Azok a Kosok, akik tehetségesek va-
lamilyen művészeti tevékenységben, 
jól teszik, ha az alkotásnak szentelik a 
mai napot. Különlegesen fogéko-
nyak ma.

Csak akkor számíthat megértésre 
környezetében, ha világosan meg-
fogalmazza, hogy miért is haragszik, 
különben csak feszültséget kelt 
másokban.

Mérleg

Használja ki ezt a szép estét, és moz-
duljon ki otthonról! Ha teheti, társa-
sággal menjen szórakozni, bár most új 
ismeretségeket is könnyen köt.

Rák

Bár egy ideje már kacérkodik új 
pénzügyi lehetőségekkel, ilyenbe 
csak akkor vágjon bele, ha talál egy 
társat, akinek már van tapasztalata 
ilyesmiben!

Bak

Ha nagyon felgyorsult is mostanában 
Ön körül az élet, gondoskodjon róla, 
hogy legyen néhány perce vagy órája, 
amikor a saját ritmusában élhet!

Bika

Szándéka megvalósításában mindig 
tartsa be az önmagának felállított sza-
bályokat! Ne játsszon mások érzései-
vel, és ne manipulálja az embereket!

Skorpió

Munka után még bőven lehet ideje a 
szabadban tölteni pár órát, ilyenkor 
a napsütés is élvezhetőbb. Menjen 
strandra, vagy sétáljon!

Oroszlán

Hagyja magát elcsábítani, ha már 
kedvese nem sajnálta az időt és fárad-
ságot, hogy romantikus környezetet 
teremtsen kettőjük számára!

Vízöntő

Feladatainak jó részét már megol-
dotta, de korai lenne még teljesen 
leengedni. Inkább próbálja meg 
koncentráltan befejezni a hátralévő 
munkákat!

Ikrek

Ha randi van mára kilátásban, igazán 
különleges élményre számíthat. Na-
gyon kreatívan alakítja találkozójukat, 
ami elbűvöli partnerét.

Nyilas

Ha jól indulnak is ügyei, ne vállaljon 
többet, mint amit kezdetben reálisnak 
látott, különben pénzügyi nehézségei 
adódhatnak.

Szűz

Rendkívül megerőltető a bőr számára, 
ha sokat tartózkodik mesterségesen 
szabályozott hőmérsékletű helyeken. 
Figyeljen oda fokozottan a bőrápo-
lásra!

Halak

Kos
HoroszkópKorábban kezdődött meg a madarak „felemelkedése”

A szárnybontogatás

Tökéletes állapotban maradt meg a most felfedezett fosszília

Az eddig véltnél több millió évvel korábban zajlott le a madarak evolúció-

jában az a kulcsfontosságú lépés, amely lehetővé tette számukra a repü-

lést – állapították meg kutatók.
FORRÁS: BBC.COM




