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FOSSZÍLIÁK
A fosszíliák rég elpusztult élőlények maradvá-
nyai és lenyomatai. Ha az elhullott állat teste 
oxigén- és baktériumszegény közegbe kerül, 
a kemény részek – csontok, fogak – fosszilizá-
lódhatnak. Sok-sok ezek év alatt a maradvá-
nyokat borító anyag, például homok vagy iszap 
megkövesedhet, az állatok szöveteit pedig 
ásványi anyagok töltik ki, így fennmarad az 
eredeti csont vagy fog kőszerű utánzata.

IDŐVONAL
Mai Föld Triász 

252–201 mil l ió  
évvel ezelőtt

Jura 
201 –145 mil l ió  
évvel ezelőtt

Kréta 
145 – 66 mil l ió  
évvel ezelőtt

Fedezd fel a dinoszauruszokat
Sok mill ió évvel ezelőtt a dinoszauruszok uralták a Földet – akadtak közöttük 
kicsik és nagyok, pikkelyesek és tüskések, szelídek és lomhák, i l letve vadak 
és gyorsak is .  A dinoszauruszok a hüllők közé tartoztak. Nagyjából 233 mill ió 
évvel ezelőtt jelentek meg a bolygónkon, és kb. 66 mill ió évvel ezelőtt haltak 
ki .  A dinoszauruszokkal kapcsolatos ismereteink nagy részét fosszí l iáik 
megtalálásának köszönhetjük.

DINOSZAURUSZOK
A mai hüllők között találunk gyíkokat, krokodilokat 
és teknősöket. Akárcsak e hüllők, a dinoszauruszok 
is tojásokkal szaporodtak. Akadtak köztük pikkelyes 
testűek, de tollasok is. A húsevő dinoszauruszok éles 
fogakkal és karmokkal rendelkez tek. Jelentős részük 
a két hátsó lábán járt. A növény evő dinoszauruszok 
olyan tulajdonságokkal rendel keztek, amelyeknek 
hála biztonságban érezhették ma gukat a húsevők-
től: némelyikük hatalmasra nőtt, má sok gyorsan 
tudtak szaladni, vagy vastag, kemény lemezek véd-
ték a testüket. A mai madarak az apró, tollas, hús-
evő dinoszauruszok leszármazottai.

ÁSÓESZKÖZÖK
A fosszíliák kiásásával és tanulmányozásával 
foglalkozó tudósokat őslénykutatóknak, vagy 
paleontológusoknak hívjuk. Amikor ők rábuk-
kannak egy fosszíliára, nagyon óvatosan eltá-
volítják az ősmaradvány körüli kőzetet. A na-
gyobb sziklákat ásóval és csákánnyal törik fel. 
Ahogy egyre közelebb érnek a fosszíliához, 
mind kisebb méretű kalapácsokat használnak. 
A csontokról és fogakról késsel vagy vésővel 
fejtik le a kőzetet, a fosszília aprólékos meg-
tisztítását pedig ecsettel végzik.

LÁSS NEKI AZ ÁSÁSNAK!
Most rajtad a sor, hogy őslénykutató 

legyél! Ebben a könyvben összesen öt 
ásatást találsz majd, ahol dinoszauruszok 
és más őskori lények fosszí l iáit tárhatod 

napvilágra. Miután elolvastad a különböző 
élőlényekkel kapcsolatos információkat ,  

a pálca segítségével kapard le a „földet ”, 
és nézd meg, mi rejl ik alatta.

Az első élőlények 3 ,5 milliárd 
évvel ezelőtt jelentek meg 
a Földön, majd szépen las-
san elkezdtek átalakulni, és 
közben eltérő tulajdonságokat 
nyertek el – ezt a folyamatot 
nevezzük evolúciónak. A tudó-
sok a Föld történetét külön-
böző időszakokra osztják fel. 
A dinoszauruszok a triászban 
jelentek meg és a kréta idő-
szak végén haltak ki.

Egy aszteroida 
csapódott a Földbe 
66 mill ió évvel ezelőtt

Ez okozta a 
dinoszauruszok 
pusztulását .



A triász időszak dinoszauruszai
Az első dinoszauruszok nagyjából 233 mill ió évvel ezelőtt ,  a triász időszak közepe 
táján jelentek meg. E korai fajok még sokkal kisebbek voltak, mint későbbi rokonaik. 
Két hátsó lábukon jártak, az ételt pedig mellső lábaikkal ragadták meg. A legrégebbi 
dinoszauruszfosszí l iák némelyike Dél-Amerikában, Argentína területén került elő.

CHROMOGISAURUS
A többi korai dinoszaurusztól el-
térően a Chromogisaurus olykor 
a „kezeit” is használta járás köz-
ben, vagyis négylábúnak is tekint-
hető. Azonban amikor el kellett 
menekülnie a húsevők elől, akkor 
mindig a két hátsó lábára emel-
kedve sprintelt.

EORAPTOR
Az Eoraptor nagyjából egy méter  
hosszú volt az orra hegyétől a far - 
ka végéig. Állatokat és növényeket  
egyaránt fogyasztott. Hosszú kar- 
mokkal rendelkezett, felső állkap-
csában éles fogak sorakoztak, me-
lyekkel ügyesen meg tudta ragadni 
a kisebb állatokat. Alsó állkapcsá- 
ban levél alakú fogak ültek, melyek- 
kel könnyedén leszakította növényi 
táplálékát.

PANPHAGIA
A legelső dinoszauruszok húsevők  
voltak, de aztán megjelentek a nö- 
 vényevők is. A Panphagia neve  
ógörög nyelven annyit tesz, mint 
„mindent megenni”. Talán nem 
meglepő, hogy ez a dinó minde n-
evő volt , vagyis állatokat és nö-
vényeket is fogyasztott. A hosszú 
nyakú Panphagia a sokkal később 
élt, szintén hosszú nyakkal büsz-
kélkedő, növényevő Diplodocus 
rokona volt.

EODROMAEUS
Az Eodromaeus húsevő volt. Gyorsan fu- 
tott, így hosszú, izmos hátsó lábain szalad - 
va sike resen üldözőbe vehette a rovarokat 
és a hüllőket. Áldozatának megragadása-
kor éles karmokban végződő uj jait használ-
ta. Mindkét mellső lábán öt-öt uj j volt, bár 
a negyedik és az ötödik sokkal rövidebbre 
nőtt a másik háromnál.

HERRERASAURUS
A húsevő Herrerasaurusnak éles 
fogai és karmai voltak. Akár hat 
méter hosszúra is megnőhetett,  
és gyorsan tudott két lábon futni. 
Ez a dinó arról a földművesről,  
Victorino Herreráról kapta a ne- 
vét, aki elsőként bukkant rá fosz-
szíliá jára Argentínában.



A A HerrerasaurusHerrerasaurus  
csontvázacsontváza

Az Az EodromaeusEodromaeus  
mellső lábamellső lába

A A Panphagia Panphagia   
nyaka és  nyaka és  

koponyájakoponyája

Láss neki az ásásnak!
Az évmill iók során egymás után jelentek meg a nagyobb, 
gyorsabb, még több foggal rendelkező dinoszauruszok. 

Az új dinófajok simán túlnőtték, lehagyták vagy 
egyszerűen befalták a triász dinoszauruszait .  Így 

a jura időszak végére a Herrerasaurus,  a Panphagia 
és barátaik már kihaltak. Egykor zöld völgyük mára 

sivataggá vált .  A kaparópálcával távolítsd el a földet 
és a kőzeteket. Sikerül beazonosítanod a dinóleleteket?

Ha szerencséjük van, 
a paleontológusok olykor érin-
tetlen, teljes dinoszaurusz - 

csontvázakra is rábukkannak.

Az Eoraptor  kb. 3 mill ió 
évig élt a bolygón. 

Keresd meg éles foga k-
kal teli  koponyáját!

A fosszilizálódott dinoszauruszkakit 
koprolitnak hívják. Sikerül találnod 

egyet ezen az ásatáson?

Dinoszaurusz- Dinoszaurusz- 
koprolitkoprolit

Az Az EoraptorEoraptor  
koponyájakoponyája
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