🦕

Динозаври-рекордсмени

🦖

Зі всіх тварин минулого саме динозаври мають найбільшу славу. Проте
палеонтологія досить молода наука і всі наші знання неповні. Саме тому є
багато цікавих фактів про цих древніх істот.

Чи жили динозаври на території
сучасної України?
Звісно, але поки викопних решток знайдено дуже
мало. Точно відомо про двох динозаврів —
Рябінінохадрос вебері та Стиракостерна
невизначена, яких знаходили в Криму.

Яких динозаврів вважають першими?
Далекі прямі родичі динозаврів жили на
території сучасної Південної та Східної Африки.
Наприклад, асілізаври були 3 м завдовжки,
швидко бігали на чотирьох лапах і абсолютно
не перебирали їжею — їли рослини, комах та
дрібних хребетних. Найвідомішим
представником перших динозаврів звісно є
еораптор, якого знайшли в Аргентині у 1991
році.

Який динозавр був найшвидшим?
Першим у цьому змаганні є струтіомім. Цей
граційний динозавр розмірами й виглядом
схожий на страуса. Він мав полегшений скелет,
довгу шию з маленькою головою і потужні ноги,
тому міг бігати зі швидкістю 50-80 км/год. На
противагу, величезні завроподи проходили 3-4
км/год, це як повільна прогулянка людини.
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Наскільки великі зуби були в динозаврів?
Найбільшими зубами міг повихвалятися всім
відомий хижак мезозою – тиранозавр рекс.
Довжина зуба тварини разом з коренем сягала
30 см.

У едмонтозаврів в роті було близько 1000
зубів, а в трицератопсів – 800, які
розташовувались в декілька рядів. Деякі
динозаври мали гості зуби із дрібними
зубчиками з боків, аби зручно їсти й соковиту
рослинність, і м’ясо. Також щелепи певних
видів могли бути видовжені для комфортної
ловлі й поїдання риби.

А якого все-таки кольору й розміру могли бути динозаври?
Раніше науковці вважали їх зеленими й покритими лусками. Але тепер доведено, що
багато з них мали яскраве пір’я, а деякі — забарвлення всіх кольорів веселки! Розміри ж
могли коливатись від десятків сантиметрів до десятків метрів.

Ну і наостанок: всі птахи є прямими нащадками останніх невеликих хижих
динозаврів
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Dinoszaurusz- rekorderek

🦖

A múlt összes állatai közül a dinoszauruszok a leghíresebbek. A paleontológia
azonban meglehetősen fiatal tudomány, és minden tudásunk hiányos. Éppen ezért
van sok érdekes tény ezekről az ősi lényekről!

Éltek-e a modern Ukrajna területén
dinoszauruszok?
Természetesen, de eddig nagyon kevés fosszilis
maradványt találtak. Pontosan ismert két dinoszaurusz Ryabininohadros weberi és Stirakosterna
indeterminate, amelyeket a Krím-félszigeten találtak.

Mely dinoszauruszokat tekintik az elsőnek?
A dinoszauruszok távoli közvetlen rokonai a
modern Dél- és Kelet-Afrika területén éltek.
Például az asiliszauruszok 3 m hosszúak voltak,
gyorsan futottak négy lábon, és egyáltalán nem
válogattak az étellel - növényeket, rovarokat és kis
gerinceseket ettek. Az első dinoszauruszok
leghíresebb képviselője természetesen az
Eoraptor, amelyet Argentínában találtak 1991-ben.

Melyik dinoszaurusz volt a leggyorsabb?
A Strutiomime az első ebben a versenyben. Ez a
kecses dinoszaurusz méretében és megjelenésében
egy strucchoz hasonlít. Könnyű csontváza, hosszú
nyaka, kis feje és erős lábai voltak, ezért 50-80 km/h
sebességgel tudott futni. Ezzel szemben, a hatalmas
szauropodák 3-4 km/h-val haladtak, ez olyan, mint a
lassú emberi séta.
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Mekkora nagyságúak voltak a dinoszauruszok fogai?
A legnagyobb fogakkal a jól ismert mezozoikum
ragadozó, a Tyrannosaurus rex büszkélkedhet.
Az állat fogának hossza a gyökérrel együtt elérte
a 30 cm-t.

Az edmontosaurusok szájában közel 1000, a
triceratopsoké 800 fog volt, amelyek több sorban
helyezkedtek el. Némelyik dinoszauruszoknak
éles fogai voltak, oldalt kis fogakkal, hogy
kényelmesen elfogyaszthassa a lédús
növényzetet és a húst. Ezenkívül bizonyos fajok
állkapcsa nyújtott, hosszított lehetett a
kényelmesebb hal fogása és evése érdekében.

És mégis milyen színűek és méretűek lehettek a dinoszauruszok?
Korábban a tudósok zöldnek és pikkelyekkel borítottnak tekintették őket. De mára
bebizonyosodott, hogy sokuknak fényes tollazata volt, és némelyikük a szivárvány összes
színével rendelkezett! A méretek tíz centimétertől több tíz méterig terjedhetnek.

És végül: minden madár az utolsó kis ragadozó dinoszauruszok közvetlen
leszármazottja
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