
Ceratopsy – grupa dinozaurów posiadających 
„rogate oblicza”.

Ankylozaury  – nazywane też dinozaurami pancer-
nymi, gdyż ich grzbiety były wyposażone w pancerz 
kostny, a czasem nawet kolce.

Nyasasaurusy – dinozaury żyjące w triasie, należące 
do archozaurów.

Eoraptory – rodzaj wczesnych dinozaurów, żyjących w triasie. 

Informacje na ich temat uzyskujemy dzięki 
paleontologom, czyli naukowcom, którzy ba-
dają skamieniałości i na tej podstawie opisu-
ją życie w przeszłości.

Paleontolodzy twierdzą, że 
na świecie żyło około 943 
rodzajów dinozaurów. Jed-
nak  współcześnie wszyst-
kie uznano za wymarłe.
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Dinozaury żyją
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Występowanie 
na świecie



Anglik Gideon Mantell odkrył szczątki roślinożernego iguano-
dona, zaś jego rodak William Buckland – megalozaura, czyli 
drapieżnego teropoda. Obaj odkrywcy początkowo byli prze-
konani, że natrafi li na kości wielkich jaszczurek. Potem oka-
zało się jednak, że to nieopisana dotąd przez naukowców 
grupa gadów.

Na przełomie wieków XIX i XX w USA odkry-
to kości mięsożernego tyranozaura, a w XX 
stuleciu na ślad wielu kolejnych jaszczurów 
trafi ono m.in. w Azji.

Upływ czasu i różne zdarzenia losowe powodują, że często 
zachowuje się nie cały szkielet, a jego fragment lub wręcz 
pojedyncze kości. Wówczas naukowców czeka mozolna 
praca dopasowywania do siebie różnych znalezisk i ustala-
nia na tej podstawie, jak wyglądało zwierzę.

zrekonstruowany szkielet
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Łowcy szkieletów



Fosylizacja to proces przekształcenia się mar-
twych szczątków organizmu w kamień. Po 
śmierci zwierzęcia zazwyczaj jego tkanki mięk-
kie rozkładają się, zaś szczątki zostają pokryte 
osadem. Następnie, w miarę rozkładania się 
kości, puste miejsca wypełniane są składnika-
mi mineralnymi. W ten sposób powstaje coś 
w rodzaju odlewu szkieletu.

Odkrycie skamieniałej skóry pradawnej 
istoty to rzadkość. Nawet jeśli trafi  się na 
takie znalezisko, trudno na tej podstawie 
ocenić np. barwę zwierzęcia. Jednak mo-
żemy w ten sposób dowiedzieć się, czy 
było pokryte łuskami czy piórami, gdyż 
ślady łusek i piór zachowują się czasem 
na skale. 

Na skamieniałych kościach moż-
na dostrzec miejsca, do których 
były przyczepione pióra.

Tropy zwierząt rozmywa woda, rozwiewa wiatr, za-
deptują je inne zwierzęta. Jeśli jednak ślady zacho-
wają się, możemy na ich podstawie ocenić, jak szyb-
ko poruszało się stworzenie, a czasem także, czy żyło 
w stadzie.
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Od kości do kamienia



W rzekach, morzach i oceanach me-
zozoiku żyły: żółwie, krokodyle, plako-
donty, notozaury, plezjozaury, ich� o-
zaury i mozazaury.
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Wodni kuzyni


