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Języki dinozaurów

Ciekawostki o dinozaurach

Mało kto wie, że niektóre dinozaury żyją do
dziś i możemy je oglądać wokół nas. Tak, tak,

to nie teoria science fiction. Wszyscy
naukowcy zgadzają się z tym, że ptaki należą

do grupy dinozaurów, które przetrwały do
naszych czasów. Naukowcy dzielą dinozaury
na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich

stanowią dinozaury gadziomiedniczne a
drugą ptasiomiedniczne. Wielkie gady

chodzące po ziemi przed wieloma milionami
lat, uważa się za dinozaury „nieptasie” i

nazywa się je w ten sposób.

Niektóre dinozaury, takie jak na przykład
tyranozaury, czasami pokazywane są w

rekonstrukcjach z otwartą, uzębioną paszczą
i wystawionym językiem. Najnowsze badania

naukowe udowodniły, że nie mogły one
wysuwać języka z pyska jak jaszczurki. Ich

języki były bowiem zakotwiczone w dnie jamy
ustnej podobnie jak jest to u współczesnych

aligatorów.
Odkrycie to niesie ze sobą pewne konkluzje,

a mianowicie rekonstrukcje większości
dinozaurów, na których są pokazane języki

wystawione z rozdziawionej paszczy, są
błędne.
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Kiedy obchodzimy dzień dinozaura?

26 lutego obchodzimy Dzień Dinozaura.
Kto by nie chciał przenieść się w czasy prehistoryczne, gdzie prym wiodły dinozaury?

Zobaczyć jak to było, kiedy ziemia była zieloną puszczą zamieszkałą przez ciekawe okazy.
A tu psikus, taka podróż tylko za sprawą filmów fantastycznych lub programów naukowych.

Dzieci mają więcej szczęścia – z łatwością zobaczą dinusia w bajkach i książeczkach do czytania.
Wielka szkoda, że gady te wyginęły blisko sześćdziesiąt pięć milionów lat temu, po blisko 135 mln lat życia na naszej

planecie. Dinozaury nadal przykuwają uwagę naukowców i myślę, że każdego z nas.
Zapewne wiele sekretów z nimi związanych zostanie już tajemnicą na zawsze lecz są informacje

które w oparciu o naukowe tezy wyjaśniają jak żyły i wyglądały te największe i najgroźniejsze zwierzęta na ziemi. Nazwa
Dinozaur pochodzi z połączenia greckich słów, które w tłumaczeniu daje nam straszny jaszczur.

Dzień dinozaura obchodzony jest w szczególności w szkołach i przedszkolach – w celu przypomnienia
o istnieniu tych wyjątkowych stworzeń, ich zwyczajach i otoczeniu w jakim żyły.

Młodzi odkrywcy przyrody w ten sposób mają lekcję o gadach, klimacie, krajobrazie oraz roślinności minionych lat.

. .
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Wszy dokuczały dinozaurom. Dowód zastygł w bursztynie.

-

Wszy to jedne z najwytrwalszych
owadów na świecie. Wie o tym

każdy rodzic, który miał
nieprzyjemność znaleźć je na

głowie swojej pociechy. Niemal
perfekcyjnie opanowały zdolność
do chowania się i przenoszenia na
innych żywicieli, walka z nimi jest

prawdziwym koszmarem.

„Wielkie wymieranie pod koniec
Kredy, 66 mln lat temu, zakończyło
się wyginięciem trzech czwartych

gatunków roślin i zwierząt
zamieszkujących lądy. Gdyby

jednak do tego nie doszło, można z
dużą pewnością stwierdzić, że nie
żyłoby 88 proc. znanych gatunków

żab. 

To dzięki wyginięciu dinozaurów żaby podbiły Ziemię

-
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Wierszyk o dinozaurach

Ciężki chód i ostre zęby
Wzrok zabójczy i węch pewny

Wielkie przy tym gabaryty
Oraz przeraźliwe ryki

Dinozaury wielkie stwory
Dla nas prawie jak potwory

W okresie jurajskim tutaj żyły
Swoje ślady zostawiły

Tyranozaur gad to przestraszny
Wielka głowa, korpus ciasny

Ryczy strasznie, wszystko żre
Z nim nie zaprzyjaźnisz się

-

- -
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Skąd znamy dinozaury ?

Cała wiedza o tych niezwykłych zwierzętach pochodzi ze
śladów jakie pozostawiły one po sobie w różnych

zakątkach Ziemi. Ślady te to przede wszystkich kawałki
kości i szkieletów, zwane skamieniałościami. Niezwykle

rzadko zdarzają się znaleziska bardzo dużych fragmentów
lub nawet całych szkieletów. O budowie dinozaurów

wnioskuje się na podstawie kawałków kości, z których
odtwarza się modele całych szkieletów. Jak to się stało, że
zachowały się tak długo? Kości te są bardzo duże i dzięki

temu wolniej ulegają rozkładowi. Źródłem wiedzy o
wyglądzie i życiu dinozaurów są także tak zwane koprolity.
Należą do nich odciski miękkich części ciała, skamieniałe

narządy wewnętrzne i tropy, ale te można spotkać
naprawdę rzadko. Zachowane części dinozaurów dają
jedynie szczątkową wiedzę o tych zwierzętach. To co

zachowało się do dziś jest bowiem maleńką cząstką tego,
co pozostało po dinozaurach zaraz po ich wyginięciu. Nie

wszystkie dinozaury były ogromne i ciężkie. Najwięcej
wiemy o tych ostatnich, ponieważ fragmenty ich dużych
kości zachowały się do dziś, w przeciwieństwie do tych

mniejszych, które przez ten czas uległy całkowitemu
rozkładowi.

Dieta Dinozaurów
Dinozaury, podobnie jak ssaki, dzieliły się na dwie

grupy: drapieżniki i zwierzęta roślinożerne. Roślinami
żywiły się głównie dinozaury należące do grupy
teropodów. O tym co najbardziej lubiły chrupać

poszczególne gatunki dinozaurów, wnioskuje się z
budowy ich ciała, kształtu kości i zębów. Dinozaury z

kończynami zakończonymi pazurami i z ostrymi
zębami należały do drapieżników. Drapieżnym

dinozaurem był na przykład tyranozaur.
Prehistoryczne gady z kończynami w kształcie kopyt i
mniejszymi zębami, żywiły się pokarmem roślinnym.

O diecie ogromnych gadów mogą świadczyć
zachowane odchody i skamieniałe treści żołądkowe.

Do dziś zachowały się w nich nie do końca
przetrawione kawałki tego co zostało zjedzone przez

ich właścicieli. Roślinkami żywiły się zwłaszcza te
gatunki teropodów, z których wywodzą się ptaki.

Ile lat liczy sobie Ziemia? Tego w zasadzie nie
wiemy. Wiemy natomiast kto, a raczej co ją

zamieszkiwało przez około sto sześćdziesiąt
milionów lat. Ponad dwieście milionów lat

temu na naszej planecie pojawiły się
olbrzymie gady, nazwane przez naukowców
dinozaurami. Nazwa jest w pełni adekwatna
do ich wyglądu. Złożono ją bowiem z dwóch
greckich słów, oznaczających „straszny” i

„jaszczur”. Gady naczelne panowały na Ziemi
przez ponad 135 milionów lat. W porównaniu

z nimi pobyt człowieka na naszej planecie
jest naprawdę krótki. Dominacja dinozaurów

skończyła się około sześćdziesiąt pięć
milionów lat temu. Gady te wymarły w bardzo

szybkim tempie.
. .
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