Møt din første forfar
Du finner nok ikke denne typen i familiealbumet
ditt. Likevel kan det hende den er din første
kjente forfar. Eller formor.
TEKST: INGRID SPILDE

Det tror i hvert fall forskere fra Kina og
England. De har funnet ørsmå fossiler av
slike rare kuler med kjempestor kjeft. Det
underlige dyret har fått navnet Saccorhytus.
Forskerne tror det levde inne blant sandkornene på bunnen av en grunn sjø, for hele
540 millioner år siden.

«

Eldgammel
Men hva har den eldgamle bobla med oss
å gjøre? Forskerne mener Saccorhytus var
stammora til virveldyrene – altså alle dyr
med en ryggrad. Det betyr slanger, fisker,
frosker, fugler og pattedyr – altså oss.

«

Dyret hadde verken bein
eller armer. Eller rumpe!

Visste du at …?
VED TRUDE HAUGE

Det finnes både
nordlys og sørlys.
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Sjokolade kan være
giftig for hunder.
møt din første forfar/visste du at…?
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«

Dyret kan være
din ukjente forfar.

«

Saccorhytus er cirka
1 millimeter liten på tvers.

Vann koker ved lavere
temperatur på fjellet enn
nede ved havoverflata.
En stalakitt er en tapp av dryppstein
som henger ned fra taket i en
kalksteinshule. Nesten som istapper!
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Uten rumpe
Men Saccorhytus er ikke så lik oss at det gjør
noe. Kula med kjeften hadde verken bein
eller armer. Eller rumpe! Og det er jo egentlig
kjekt å ha. Da kan vi bæsje ut de delene av
maten som vi ikke trenger. Men Saccorhytus
hadde bare munn. Den måtte spytte
restene ut samme veien som de kom
inn, nemlig gjennom munnen!

En hund etter
								 reggae

Hvis vi skal vurdere hunders musikksmak,
er de nokså kule dyr.
TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

Mange dyr (og planter!)
har vist at de liker
noen typer musikk
bedre enn andre.
Når de hører musikk
de ikke «liker», blir
dyr stresset og urolige, og planter vokser
dårligere. Men musikk
de liker, får dem til å bli
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Reggae og lett rock
er favorittmusikken
til de fleste hunder.
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Fem typer musikk
Skotske forskere spilte fem forskjellige typer
musikk for hunder i en kennel: lett rock,
motown, pop, reggae og klassisk. De så på
hvor stresset hundene ble, ved å måle pulsen
deres, se hvor mye de beveget seg og en del
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gj

«

avslappet og rolige og vokse bedre. Vi vet jo
selv at vi blir glade og i godt humør av å høre
på god musikk!
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Hunder har personlig
musikksmak.

andre ting. Det viste seg at hunder ser ut
til å ha personlig musikksmak, akkurat
som oss – noen liker best én type musikk,
andre liker noe annet. Men i det store og
hele var det reggae og lett rock som var
favorittmusikken til de fleste. Det fikk
hundene til å slappe av og kose seg.
Bob Marley
Så neste gang du skal kose deg med bikkja,
kan du sette på litt Bob Marley-musikk og
kule’n skikkelig!
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Hakkespetten kan
dunke nebbet inn i en
trestamme 20 ganger
i sekundet. Enda godt at
hakkespetthjernen er
bedre pakket inn enn
menneskehjernen. Vi
ville fått hjernerystelse!
25

