
  
 
 
 
 

Na pewno słyszałeś o dinozaurach – wspaniałych zwierzętach, które żyły na naszej 
planecie przed milionami lat. Najbardziej znane są te największe i najbardziej przerażające 
gady. Tymczasem warto wiedzieć, że liczne gatunki były całkiem małe, np. wielkości kury. 

Jednym z najlepiej rozpoznawalnych dino-
zaurów jest mięsożerny tyranozaur. Choć był po-
tężnym zwierzęciem, nie należał do prawdziwych 
olbrzymów. Największe dinozaury były bowiem 
roślinożerne, np. sejsmozaury, diplodoki i brachio-
zaury. O istnieniu tych stworzeń dowiadujemy się 
dzięki odkryciom naukowców – paleontologów, 
badających znalezione kości, odciski łap, a nawet 
skamieniałe odchody wymarłych zwierząt. 

Czy wszystkie dinozaury naprawdę wygi-
nęły? Liczne badania dowodzą, że jedna z ich linii 
dała początek ptakom – prawdopodobnie miało to miejsce około 150 milionów lat temu. Czy 
rzeczywiście tak było? I dlaczego olbrzymie zwierzęta, wraz z większością innych gatunków, 
zniknęły z naszej planety około 65 milionów lat temu? Nad tymi zagadkami łamią sobie 
głowy najtęższe umysły. 

Okres, w którym rozpoczęło się wielkie wymieranie, był bardzo niespokojnym czasem 
w dziejach naszej planety. Trudno powiedzieć, czy przyczyna zagłady była jedna, czy też 
nałożyło się na siebie wiele niekorzystnych wydarzeń i zmian zachodzących na Ziemi. Na jej 
powierzchni wypiętrzały się nowe góry, przesuwały się kontynenty, a oceany zalewały 
ogromne obszary. Wybuchy wulkanów powodowały powstanie tak zwanej dziury ozonowej, 
opady kwaśnych deszczów, pożary lasów i wzrost temperatury. Zmieniała się roślinność, 
pojawiały się nowe gatunki zwierząt – głównie małe ssaki. 

Być może te wszystkie zmiany skutecznie utrudniały dinozaurom życie i były przyczy-
ną spadku ich liczebności. Być może olbrzymy nie potrafiły się dostosować do tak szybkich 
zmian w środowisku i dlatego większe szanse na przeżycie miały inne organizmy. 

Jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że zagładę spowodowało uderzenie 
w Ziemię ogromnego meteorytu. Na powierzchnię naszej planety spadało ich całkiem sporo 
właśnie pod koniec ery dinozaurów – o czym świadczą liczne kratery. Największy meteoryt 
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uderzył w  meksykański półwysep Jukatan. Wyobraź sobie ogromny głaz, o średnicy 
10 kilometrów, pędzący z prędkością 100 000 kilometrów na godzinę! Jego zderzenie z po-
wierzchnią Ziemi musiało wywołać ogromne zniszczenia. Naukowcy przypuszczają, że w po-
wietrze wzbiła się masa pyłu, która mogła przesłonić Słońce na bardzo długi czas. Jeśli tak się 
stało, to klimat nagle się ochłodził, a rośliny obumarły z powodu braku światła słonecznego. 

Wielkie gady potrzebowały ogromnych ilości jedzenia, którego nagle zaczęło 
brakować. Z głodu i z zimna ginęły zarówno zwierzęta roślinożerne, jak i drapieżniki, które 
nie miały na kogo polować. 

Czy tak właśnie było? Być może dowiemy się tego dopiero, gdy jakiś niezwykle zdolny 
wynalazca zbuduje wehikuł czasu, dzięki któremu będziemy mogli odbywać wycieczki 
w przeszłość i odkrywać jej tajemnice. Jednak bardziej prawdopodobne, że dzięki rozwojowi 
nauki paleontolodzy będą mogli udowodnić taki lub inny przebieg zdarzeń. Historia naszej 
planety jest zapisana w skamieniałościach i skałach. Kto wie, może w przyszłości Tobie uda 
się odczytać jej kolejny fragment? 
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