Od dinozaurów do pierwszych ludzi czyli świat sprzed
milionów lat
PALEONTOLOG – naukowiec, który

ARCHEOLOG – naukowiec, który bada

zajmuje się badaniem organizmów
kopalnych (skamieniałości) w tym
dinozaurów aby poznać przeszłość Ziemi i
dawnych organizmów.

przeszłość i kulturę człowieka za pomocą
przedmiotów przez niego wykonywanych,
stanowisk archeologicznych.
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Czy umiesz rozpoznać, którymi znaleziskami zajmuje się
paleontolog, a którymi archeolog?
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Czym właściwie są skamieniałości i gdzie możemy je znaleźć.
Skamieniałości to nie tylko szkielety dinozaurów i innych żywych organizmów ale również
odbitki pancerzy, łusek, liści, ślady dawnych zwierząt a nawet ich odchody. Aby mogły one
powstać muszą zostać spełnione bardzo szczególne warunki, a odnalezienie ich, wydobycie i
zrozumienie co znaczą to właśnie istota pracy paleontologa.
Skamieniałości można znaleźć na każdym kontynencie w skałach osadowych czyli właśnie
tych, które powstają przez powolne opadanie piasku lub mułu. Od kiedy powstała
paleontologia (XVIII w.) nasze zbiory skamieniałości i wiedza na temat przeszłości Ziemi i
żywych organizmów nieustannie rośnie.

Wielki Kanion – warstwy skał osadowych w
których znaleziono dużo skamieniałości.

Koprolity czyli skamieniałe odchody
dinozaura
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Skąd się wzięły dinozaury?
Historia życia na Ziemi liczy sobie wiele milionów lat, a dinozaury nie były jej
pierwszymi mieszkańcami. Do dziś naukowcy próbują rozwiązać zagadkę jak wyglądały
pierwsze żywe organizmy. Najstarsze które znajdujemy pojawiły się w wodzie i wyglądały
tak :
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Z upływem czasu zaczęły powstawać coraz bardziej skomplikowane organizmy, które
żyły w wodzie i na lądzie np. ważki i żaby

Pojawiły się też
rośliny – poniżej
skamieniała kora
drzewa:
By Kevin Walsh CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/86624586@N00/1017794
3/in/album-252907/

By Kevin Walsh CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/86624586@N00/1120
7971/in/album-252907/

By Kevin Walsh CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/86624586@
N00/10177884/in/album-252907/

W końcu pojawiły się dinozaury… Ale czy wszystkie z nich
były wielkie?

Kompsognat – jeden z najmniejszych
znanych dinozaurów żywiących się małymi
jaszczurkami i owadami. Odkryto dwa dobrze
zachowane szkielety – jeden we Francji a
drugi w Niemczech.

By Ghedoghedo - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26782075

By Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób.
Założono, że to Dinoguy2 (w oparciu o szablon praw autorskich), CC BY
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1746821

By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) - Praca własna, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19461632

Welociraptor – niewielki dwunożny
drapieżnik o budowie zbliżonej do
dzisiejszych ptaków, słynący ze swojej
szybkości i zwinności. Miał duży mózg,
ostre zęby i łapy uzbrojone w 3 ostre
pazury.
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I te najgroźniejsze…
Spinozaur – czyli „kolczasty jaszczur„, którego szczątki po
raz pierwszy odnaleziono w Egipcie. Jego cechą
charakterystyczną był kształt grzbietu przypominający żagiel i
pysk przypominający krokodyla.
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Tyranozaur – najbardziej znany dinozaur drapieżny o dużej masywnej czaszce,
niezwykle silnej szczęce i mocnych zębach. Jego wygląd jest nam dobrze znany dzięki
„Sue” czyli najbardziej kompletnemu szkieletowi T. Rexa odnalezionemu w Południowej
Dakocie. Jest jednocześnie jednym z ostatnich dinozaurów...
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Zauropody – największe dinozaury oraz największe zwierzęta lądowe jakie
kiedykolwiek istniały. Wszystkie żywiły się wyłącznie roślinami, a ich cechą
charakterystyczną były małe głowy, bardzo długie szyje i długie ogony. Do
najbardziej zauropodów należą:

Diplodok
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Apatozaur
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Czy wiecie że ...Pterozaury czyli gady latające są blisko spokrewnione z
krokodylami ? Żyły w świecie sprzed milionów lat równocześnie z dinozaurami i były
największymi latającymi zwierzętami jakie do tej pory udało się nam poznać. Najstarsze ich
znaleziska pochodzą z Niemiec i początkowo naukowcy myśleli że pływają one zamiast
latać. Pierwsze pterozaury miały bardzo ostre zęby ale z czasem ich szczęki stały się
bardziej podobne do ptasich dziobów
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Czy wiecie że ...Plezjozaury

czyli gady wodne występowały na całym świecie ale
zostały odkryte po raz pierwszy przez Mary Anning w klifie w południowej Anglii? Nosiły one
jeszcze inną nazwę – płetwojaszczury i dzielimy je na Elasmozaury (o długiej szyi i krótkiej
czaszce) i Pliozaury (o krótkiej szyi i długiej czaszce).
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Co jeszcze znajdują paleontolodzy? Czy umiesz zgadnąć co
to jest?
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Jakie pozostałości dawnego życia możemy znaleźć sami?
Bursztyn (skamieniała
żywica drzew iglastych) z
mrówką wewnątrz

Belemnity – skamieniałe pozostałości
morskich głowonogów
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Jak to się stało że dinozaury wyginęły - czyli wymieranie kredowe.
Naukowcy badający to zjawisko odkryli w warstwach skał występującą na całym świecie,
cienką warstwę pierwiastka zwanego irydem, który w dużych ilościach występuje w
meteorytach i planetoidach. Stało się to dla nich dowodem na to że około 66 milionów lat
temu w Ziemię uderzyła planetoida, która zapoczątkowała wymieranie dinozaurów i wielu
innych gatunków. Po wielu latach poszukiwań udało się znaleźć krater, który powstał w
miejscu uderzenia planetoidy – ma on aż 150 kilometrów średnicy!
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Co się stało potem…? Wielu miłośników dinozaurów żałuje że nie chodzą one do
dziś po Ziemi ale prawda jest taka skutkiem wymierania kredowego było pojawienie się
wielu nowych gatunków – dinozaury zostały zastąpione ssakami czyli między innymi ludźmi
i historia rozwoju gatunków weszła na zupełnie inną ścieżkę.
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Homo sapiens czyli człowiek myślący – to nazwa gatunku do którego należą
wszyscy ludzie, którzy żyją dziś na Ziemi ale droga, która doprowadziła do jego rozwoju nie
jest ciągle do końca poznana i budzi wiele dyskusji wśród naukowców. Wraz z kolejnymi
odkryciami formowane są nowe teorie i tu właśnie do pracy przystępują również archeolodzy
badając osady, przedmioty, cmentarzyska, religię i sztukę pierwszych ludzi.
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