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Az alábbi érdekes felfedezésről szóló cikk jelen formájában nehezen olvasható, 

mert nem tagolták, nincsenek bekezdések. 

 

 

 

Ritka dinoszaurusz nyomra bukkantak. Egy 30 tonnás dinoszaurusz 

lábnyomainak szokatlanul hosszú csapására bukkantak német paleontológusok 

egy alsó-szászországi elhagyott kőbányában. A szakemberek szerint a nyom 

mintegy 145 millió éves lehet. „Igen szokatlan a csapás hossza és az, hogy 

milyen jó állapotban maradt fenn." – mondta Benjamin Englich, az ásatások 

vezetője a Reuters brit hírügynökség tudósítójának. A 90 lábnyom 50 méter 

hosszan nyúlik el, és egy-egy lábnyom átmérője 1,2 métert tesz ki.  Englich és 

kutatócsoportja a Hannover közeli Rehburg-Loccum városnál lévő kőfejtőben 

szerdán bukkant rá a nyomokra. Englich elmondta, hogy az elefántéhoz hasonló 

nyomokat valamikor 135 és 145 millió évvel ezelőtt hagyhatta hátra egy 

szauropoda – egy hatalmas termetű, hosszú nyakú és farkú dinoszaurusz. Nem 

maradt fenn ilyen távoli időben élt ekkora dinoszaurusz teljes csontváza, ami azt 

jelenti, hogy ez egy olyan faj, amelynek létezéséről abból a korból korábban 

nem tudtunk" – hangoztatta a kutató. Az ősi nyom nemcsak hatalmas, hanem 

szokatlanul mély is. Több mint 40 centiméterre nyomódik bele a földbe, ami azt 

sugallja, hogy mintegy 30 tonnás élőlényé lehet – tette hozzá Englich.  

  

 1) Ceruzával jelöld meg azokat a pontokat, ahol új bekezdést  

 kellene kezdeni!  

 2) A bekezdéseknek adj címet!  

 3) Húzd alá azokat a sorokat, amelyek nem tartoznak szorosan a hírhez! 



 

 
 

33. 

Tudományos felfedezés 

2 

A szakemberek azt remélik, hogy a csapás segít fényt deríteni a kréta 

földtörténeti időszak viszonyaira, amely 65 millió évvel ezelőtt ért véget a 

dinoszauruszok tömeges kihalásával.  A valaha talált legnagyobb dinoszaurusz-

lábnyom két méter átmérőjű, a francia Jura térségben találtak rá amatőr kutatók 

2009-ben. 

 

 

Segítünk! Lépésről, lépésre 

 Mutatunk egy mintát, hogy kellene a feladatot megoldani. 

 

 

MEGTALÁLTÁK A LEGHOSSZABB NYELVŰ EMLŐST 

 

A kutatók egy bolíviai expedíción bukkantak a nyelvével virágokból nektárt 

szívogató, furcsa denevérre. Egy kétéltű is gyarapítja az új fajok listáját. 

A Vadvédelmi Társaság (Wildlife Conservation Society, WCS) most ismertette 

bolíviai expedíciójának eredményeit. A kutatóúton többek közt egy bizarr 

denevért és egy nagyfejű békát is felfedeztek a Madidi Nemzeti Parkban. Bár a 

bizarr küllemű csövesajkú nektárdenevért már egy évtizeddel ez előtt leírták 

Ecuadorban, összesen háromszor látták, és Bolíviában ez az első feljegyzés az 

állatról. 

 

 

  

http://www.wcs.org/
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A leghosszabb nyelvű emlős 

 

A kutatók egy bolíviai expedíción bukkantak a nyelvével virágokból nektárt 

szívogató, furcsa denevérre. Egy kétéltű is gyarapítja az új fajok listáját. 

 

A kutatóút eredményei 

A Vadvédelmi Társaság most ismertette bolíviai expedíciójának eredményeit. A 

kutatóúton többek közt egy bizarr denevért és egy nagyfejű békát is felfedeztek 

a Madidi Nemzeti Parkban.  

 

Bár a bizarr küllemű csövesajkú nektárdenevért már egy évtizeddel ez előtt 

leírták Ecuadorban, összesen háromszor látták, és Bolíviában ez az első 

feljegyzés az állatról. 

 

 

 

 Próbáld meg, hasonlóképpen! 

  


