
Komoly tanulságokkal  
szolgálhatnak a jelenkor 
számára, különösen a ter-

mészetvédelmi erőfeszítésekre 
vonatkozóan a földtörténet ed-
digi tömeges kihalásai – figyel-
meztetnek a kutatók.

A Nature Communications cí-
mű folyóiratban közölt tanul-
mány készítői a Pangea nevű 
szuperkontinens – amelyből a 
lemeztektonikai mozgások ré-
vén minden mai kontinens ki-
vált – biológiai sokféleségének 
hosszú távú változásait elemez-
ték – idézte a BBC News-t az MTI. 
A szakemberek csaknem 900 
olyan állatfajt követtek nyomon, 
amelyek nagyjából a 260–175 
millió évvel ezelőtti időszakban 
éltek. Ebben a periódusban két 
tömeges kihalás is végbement, 
és megjelentek az emlősök, a di-

noszauruszok, a krokodilok, va-
lamint a teknősök.

A mintegy 252 millió évvel 
ezelőtt, a perm és a triász kor 
határán bekövetkezett nagy ki-
halásnak nevezett eseményről 
úgy tartják, hogy a szárazföldi 
fajok 70 százalékának kipusz-
tulásához vezetett. Az egyik 
legelterjedtebb állat ekkortájt a 
Lystrosaurus, az emlősök egy 
korai rokona volt, amely a mai 
Oroszország, Kína, India, Afri-
ka és Antarktisz területén élt. A 
Lystrosaurus-fosszíliák azt su-
gallják, hogy ez a szárazföldön 
élő, növényevő gerinces uralta a 
Földet, miután sok más állat ki-
pusztult. Minden egyes tömeges 
kihalást követően bolygószerte 
ugyanolyan új fajok bukkantak 
fel és váltak egyeduralkodókká 
évmilliókig.

A tanulmányt vezető David 
Button, a Birminghami Egye-
tem munkatársa szerint az em-
beriség történetéhez hasonlóan 
a földtörténet eseményei is fon-
tos tanulságokkal szolgálnak. 
„A múlt tanulsága az, hogy a tö-
meges kihalásoknak a fajvesz-
teségen túl is óriási a hatásuk” 
– magyarázta a szakember. A ku-
tatók szerint a fosszíliákból nyert 
információk segíthetik a jelen-
kori természetvédelmi erőfeszí-
téseket. Mint hangsúlyozták, ez 
azért is fontos, mert a vadállatok 
természetes élőhelyeinek elpusz-
títása, a túlvadászat, a környezet-
szennyezés, az éghajlatváltozás 
és az invazív fajok elterjedése mi-
att a bolygón jelenleg a hatodik tö-
meges kihalás zajlik, amelynek 
valószínűleg az előzőkhöz ha-
sonló következményei lesznek.

16 Udvarhelyi Híradó  2017. október 13–15., péntek–vasárnap OÁZIS

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: 25 dkg tehéntúró, 7 dkg liszt, 2 tojás, 15 
dkg mozzarella sajt, tökmag, oregánó, bazsalikom, só.

Elkészítése: A tehéntúrót villával összetörjük, hoz-
záadjuk a tojásokat, a lisztet, a zöldfűszereket, majd 
ízlés szerint sózzuk, és egynemű masszává gyúrjuk. 
Sütőpapírral bélelt tepsire vizes kézzel kis korongo-
kat lapítunk, mindegyikre teszünk egy szelet sajtot, 
és megszórjuk tökmaggal. Előmelegített sütőben 15 
percig sütjük.

Tökmagos túrós puffancs

Recept Sudoku

Köszöntő
Pénteken Ede, szombaton Helén, 
vasárnap Teréz nevű olvasóinkat 
köszöntjük, valamint mindazokat, 
akik ezeken a napokon ünneplik 
születésnapjukat.

Ede: Német eredetű név, az 
Edvárd, Eduárd név rövidülésé-
ből önállósult. Jelentése birtok, 
vagyonőrzés, védelem.
Helén: A Heléna angol és francia 
formájából származik, illetve 
magyar becézőjéből.
Teréz: Görög eredetű név, a Teré-
zia rövidülése. Jelentése hőség, 
forróság, nyár, aratás, szüret, 
vadászni.

Olyan új ötletei támadnak, amelyek 
nagyban megkönnyítik az életét és 
könnyedén megoldják problémáit, így 
odafigyelhet tényleges feladataira.

Ha el szeretné csábítani kedvesét, 
gondoskodjon romantikus hangu-
latról, finom vacsoráról és meghitt 
környezetről! Nem fog tudni ellenállni 
Önnek.

Mérleg

Önt mindenki szereti, mert mindig 
igyekszik mások kedvében járni és 
tekintettel lenni rájuk, de most ki kell 
állnia saját véleménye mellett.

Rák

Legyen nyitottabb az új módszerekre! 
Figyelje meg, mások hogyan végez-
nek bizonyos dolgokat! Ez az együtt-
élést is könnyedebbé teszi.

Bak

Néha megfeledkezik arról, hogy mi 
mindent elért már az életben, micso-
da hatalmas erők szunnyadnak Ön-
ben. Bízzon saját képességeiben!

Bika

Végre megszűnt az az érzése, hogy 
összecsapnak a hullámok a feje fölött. 
Újra tisztán látja, merre tart és hogyan 
érheti el céljait.

Skorpió

Ha most nem tudja elismerni, hogy az 
elért sikerek valaki másnak köszönhe-
tők, csak ellenséget szerez magának, 
amiből gondjai lehetnek.

Oroszlán

Az Ön szabadságvágya mellett olyan 
munkát kellene találnia, ahol kevés 
munkával rengeteget kereshet és 
még az idejével is maga rendelkezik.

Vízöntő

Valaki nem tudja kiverni a fejéből, 
egész nap Önön gondolkozik, és álmo-
dozik Önről. Ne térjen ki közeledése 
elől, sok örömben lehet része általa.

Ikrek

Kiváló humorérzékével fel tud oldani 
egy kisebb családi vagy munkahelyi 
konfliktust, és ezért utólag mindenki 
hálás lesz Önnek.

Nyilas

Önbizalmának sürgősen szüksége van 
egy kis megerősítésre. Változzon át 
külsőleg, keressen fel egy új fodrászt, 
új kozmetikust. Legyen bátor!

Szűz

Ha valaki a segítségére szorul és Ön 
támogatja, mire ő vonzódni kezd 
Önhöz, még nem feltétlenül kell bele-
mennie egy új kapcsolatba.

Halak

Kos
HoroszkópKomoly tanulságok vonhatók le az eddigi tömeges kihalásokból

A hatodik kihalás zajlik?
Komoly tanulságokkal szolgálhatnak a jelenkor számára, különösen a ter-

mészetvédelmi erőfeszítésekre vonatkozóan a földtörténet eddigi töme-

ges kihalásai – figyelmeztetnek a kutatók.

A perm és a triász korban bekövetkezett kihalás után a Lystrosaurus uralta a Földet

Fogászat
Október 14-én a 
sürgõs ségi esete-
ket a Fogklinika 
rendelőjében látják 
el, az Iskola utca 4. 
szám alatt, 9–12 óra 
között (telefonszám 
0266-210059, 0744-
282606).
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Lottó

Bostonban egy ballonról el-
készítették az első amerikai 
légi felvételt.

Megszületett Dajka (Dayka) 
Margit, Kossuth-díjas szí-
nésznő (Macskajáték, Égig 
érő fű).

Megszületett Yves Montand 
olasz származású francia 
filmszínész, sanzonénekes 
és politikus (A félelem bére).

Megszületett Schweitzer Jó-
zsef Széchenyi-díjas tudós, 
egyetemi tanár, országos 
főrabbi.

Megszületett Nana 
Mouskouri görög énekesnő, 
a legtöbb lemezt valaha el-
adott énekesek egyike.

Megszületett Paul Simon 
amerikai énekes, zenész, 
az egykori Simon and 
Garfunkel tagja.

Megszületett Robert Lamm, 
a Chicago zenekar billentyű-
se és énekese.

Szétszórták a Csendes-óce-
án hullámaiba Janis Joplin 
hamvait, az énekesnő vég-
rendelkezése szerint.

Amerikában (Chicagóban) 
bemutatták az első, keres-
kedelmi forgalomba szánt 
mobiltelefonokat.

Konrád György író a kultu-
rális életben elérhető egyik 
legnagyobb elismerésben, 
Béke-díjban részesült.

Forrás: ezenanapon.hu
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