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1. Istoria planetei Pământ şi transformările sale

Cu aproximativ 4.6 miliarde de ani în urmă, s-a format planeta Pământ, iar de atunci a
suferit o mulţime de modificări.

La început, planeta noastră a fost o minge de materiale incandescente, fără oceane şi
continente, bombardată deseori de asteroizi.
De-a lungul timpului, s-au eliberat gaze, precum vaporii de apă, rămânând la suprafaţă
şi  formând  ceea  ce  numim astăzi  atmosferă.  Atmosfera  funcţionează   ca  un  scut,
pretejându-ne de razele ultraviolete şi reţine oxigenul pe Pământ.

Multe fenomene au avut loc pe planeta Pământ. S-au format mările, continentele s-au
mişcat, s-au format munţii datorită forţelor interne ale planetei, atmosfera şi-a modificat
compoziţia şi au apărut primele forme de viaţă. Acestea au debutat sub forma unor
celule mici care s-au modificat şi transformat în fiinţe tot mai mari şi mai complexe.



Imaginea 1. Schema simplificată a evoluţiei formelor de viaţă pe Pământ: de la celule
mici la fiinţe mari şi complexe

Oamenii  de  ştiinţă  utilizează  diferite  obiecte  pentru  a  studia  şi  descoperi  ce  s-a
întâmplat pe Pământ.

Primele  rămășițe  cunoscute  ale  existenței  vieții  pe  planeta  Pământ,  datează  de
aproximativ 4 miliarde de ani în urmă. Aceste rămășițe se referă la fosile de bacterii
primitive (stromatolite).

Imaginea 2. Stomatoliţi de cianobacterie



Se crede că aceste bacterii au fost pionierii vieţii aşa cum o ştim noi acum, deoarece 
acestea au fost capabile să realizeze fotosinteza şi să elibereze oxigenul în atmosferă.

Oxigen (eliberat în atmosferă) + Nutrienţi (utilizaţi de către plantă)

Imaginea 3. Schemă de fotosinteză – proces efectuat de către cianobaterii

Apariţia oxigenului, în schimb, a permis apariţia altor forme de viaţă.

Cu toate acestea, pentru a spune povestea planetei Pământ, oamenii de ştiinţă au
împărţit-o în diferite etape, aşa cum puteţi vedea în următoarele imagini.



Imaginea 4. Scara timpului geologic

 Cea  mai  mare  diviziune  este  denumită  eon şi  este  împărţită  în  ere,  care  sunt
împărţite în perioade, care la rândul lor sunt împărţite în epoci. Aceste diviziuni sunt
asociate  cu  tipul  de  viaţă  care  caracterizează  planeta  într-o  perioadă  specifică,
precum vremea, locuitorii şi desigur, configuraţia continentelor la acel moment.



2. Studierea trecutului planetei Pământ

Mare parte din istoria evoluţiei planetei poate fi spusă de amprentele fosilelor care
sunt studiate în paleontologie!

2.1 Ce este paleontologia?

Paleontologia studiază viaţa anterioară de pe Pământ şi dezvoltarea sa de-a lungul
perioadei  geologice.  Aceasta  studiază  de  asemenea  procesul  de  integrare  al
informaţiei  biologie  din  formarea  fosilelor.  Prin  urmare,  aceasta  este  ştiinţa
responsabilă  pentru  studierea  fosilelor,  iar  oamenii  de  ştiinţă  care  o  practică  se
numesc paleontologi.

Imaginea 5. Un paleontolog căutând fosile

2.2 Ce sunt fosilele?

Fosilele reprezintă rămăşiţe sau urme ale fiinţelor vii care au trăit în trecut şi au fost
conservate  în  mod natural  până în  zilele  noastre.  Acestea pot  fi  bucăţi  dintr-un
animal sau o plantă, sau chiar urme ale activităţii lor.

ŞTIAŢI CĂ...

În zilele noastre există specii denumite fosile vii, precum Ginkgo biloba şi Latimeria?
Aceştia au această denumire deoarece forma lor a fost păstrată aproape intactă
timp de milioane de ani, permiţând demonstrarea capacităţii lor pentru adaptarea la
variaţiile de temperatură şi presiune.



Imaginea 6. Latimeria

Procesul fizico-chimic care conduce la formarea unei fosile se numeşte fosilizare.

2.3 Procesul de fosilizare

Procesul de fosilizare este destul de rar, deoarece pentru ca acesta să aibă loc, 
trebuie îndeplinite anumite condiţii specifice.

Imaginea 7. Fosile de dinozaur

Totuşi, urmele de fosile reprezintă singura cale de a ne asigura că o anumită fiinţă a
locuit pe Pământ într-o perioadă specifică de timp.

Astfel,  putem  enumera  etapele  şi  condiţiile  necesare  de-a  lungul  procesului  de
fosilizare a unei fiinţe vii:

1. Descompunerea fiinţei vii (plantă/animal).

2. După descompunere, aceasta nu mai poate fi pentru mult timp hrană pentru alte
animale  şi  nici  nu  putrezeşte.  În  apă,  probabilitatea  de  descompunere  este
diminuată.

3. În general, părţile moi ale fiinţei umane dispar prin putrezire, rămânând numai
părţile tari, precum scheletul şi exoscheletul.

4. Apoi, straturile de sedimente încep să se formeze, se depun unul peste celălalt,
creând creşterea presiunii pe straturile inferioare. În apă, este mai uşor să se
depună sedimente pe partea superioară a corpului.



5. În timp, straturile de sedimente formează roci sedimentare.

Imagine 8. Etape de formare a fosilelor

Geologia reprezintă  ştiinţa  care  studiază  planeta  Pământ,  originea  sa,  materialele,
transformările şi istoria (paleontologia reprezintă o parte a geologiei).

Această  ştiinţă  ia  în  considerare  trei  tipuri  de  roci:  sedimentare,  metamorfice  şi
vulcanice.

Rocile vulcanice sunt formate după solidificarea magmei, iar rocile metamorfice sunt
supuse la temperaturi şi presiuni extreme. Prin urmare, este imposibil ca acestea să îşi
menţină  proprietăţiile  necesare  pentru  formarea  unei  fosile.  Astfel,  fosilele  apar  de
obicei pe rocile sedimentare.

Rocile sedimentare sunt stratificate, sunt depozitate în straturi sub formă de sedimente,
devenind roci solide.

Este  uşoară  distingerea straturilor  de  la  suprafaţă  (partea  rocii  de  la  suprafaţă),  în
general prezintă culori şi grosimi diferite.



Imaginea 9. Partea exterioară a rocilor sedimentare

Prin urmare, există trei condiţii de facilitare a formării fosilelor:

● Un mediu cu apă: permite transportarea sedimentelor care acoperă apoi fiinţa;

● Temperaturi scăzute: reduc activitatea de descompunere a organismelor;

●  Lipsa  de  oxigen:  inactivează  organismele  aerobe  (care  numai  în  prezenţa
oxigenului sunt capabile să se dezvolte).

a) Tipuri de fosilizare

Există câteva tipuri de fosilizare:

● Mulare: reprezintă cel mai comun tip de fosilizare. Partea internă sau externă a
fiinţei vii  este mulată pe roci. Aceste fosile sunt formate în general din părţi  dure
precum schelet, dinţi şi cozi.

● Mineralizare: apare atunci când toate părţile unui organism, moale sau dur sunt
înlocuite  în  totalitate  cu  materie  minerală.  Cea  mai  comună  este  mineralizarea
părţilor moi. Totuşi,  dacă un organism este îngropat imediat într-un mediu stabil,
descompunerea acestuia va fi foarte lentă şi fosila poate prezenta mai multe detalii
precum piele şi blană.



●  Conservare:  Apare  atunci  când  cadavrul  rezistă  total  sau  parţial  la
descompunere.  Acest  lucru  se  întâmplă  atunci  când  acesta  este  acoperit  de  o
substanţă rezistentă la  apă precum gheaţa sau răşina.  Acestea sunt  fosile  rare,
totuşi, au o importanţă extremă deoarece permit studierea directă a părţilor organice
a fiinţelor vii din trecut.

Imaginea 10. Exemplu de fosilizare prin mulare – dintele unui dinozaur

Imaginea 11. Mamut mumifiat (fosilă conservată în gheaţă)

Există şi alte tipuri de fosile, spre exemplu urme fosile.

Aceste fosile înregistrează activitatea fiinţelor vii.

Această activitate poate avea o serie de manifestări (precum excremente, denumite
coproliţi), cuiburi de păsări (ouă sau cuib) şi mişcări (amprente picior).



Pentru a deveni fosile, aceste urme trebuie să treacă printr-un proces de fosilizare
după cum am menţionat mai sus.

b) Importanţa fosilelor

Fosilele  reprezintă  dovada  existenţei  vieţii  anterioare  pe  planeta  noastră.  Prin
studierea lor, putem obţine informaţii despre modul de viaţă din trecut. Prin urmare,
fosilele  permit  înţelegerea  modului  de  viaţă  a  fiinţelor  din  trecut  în  termeni  de
morfologie şi comportament.

Mai mult decât atât, există două tipuri de fosile care ajută la identificarea mediului în
care au trăit fiinţele vii: fosile facies şi fosile index.
Fosilele care îi  ajută pe geologi să determine vârsta relativă a rocilor sunt denumite
fosile index. Acelea care permit reconstruirea mediilor antice (paleolitic) sunt denumite
fosile facies.

Amoniţii (animale marine) sunt fosile facies iar dacă acestea se găsesc în zone aflate la
depărtare faţă de mare, indică faptul că în trecut, acest loc a fost scufundat.

Triboliţii  au trăit  perioade scurte  de timp,  fiind consideraţi  fosile index.  Dacă aceste
fosile  apar  în  straturi  cu  locaţii  diferite,  se  poate  concluziona  că  aceste  straturi  au
aceeaşi datare.

Imaginea 12. Fosile index – tribolit

Putem spune de asemenea că fosilele vii  nu sunt fosile index bune, deoarece dacă
acestea  există  până  în  zilele  noastre,  acestea  nu  pot  fi  specifice  dintr-o  anumită
perioadă din istoria pământului.



3. Era dinozaurilor

Se estimează că era dinozaurilor a început cu aproximativ 250 de milioane de ani în
urmă (Ma).

Această concluzie stă la baza fosilelor descoperite în Madagascar, care au această
vârstă geologică.

Dacă aruncăm o privire asupra imaginii 4, putem observa că dinozaurii au trăit în Era
mezozoică care  a  durat  aproape 65 milioane de ani,  atunci  când toţi  dinozaurii  au
dispărut. 

Imaginea 13. Era mezozoică

În era mezozoică putem distinge 3 perioade: Triasic, Jurasic şi Cretacic.

Era mezozoică

Perioada Triasic
250-200 milioane de ani

Perioada Jurasic
200-145 milioane de ani

Perioada Cretacic
145-65 milioane de ani



Imaginea 14. Divizia erei mezozoice

Primii dinozauri au apărut în perioada Triasic, însă doar în perioada Jurasic dinozaurii s-
au  împrăştiat  în  diferite  habitate  şi  s-au  adaptat  în  diverse  adăposturi  ecologice
pretutindeni pe planetă.

În aceeași perioadă când au apărut, au crescut şi  s-au dezvoltat  dinozaurii,  planeta
Pământ a suferit modificări.

3.1 Perioada Triasic

În  timpul  acestei  perioade,  un  continent  enorm denumit  Pangaea  a  ocupat  planeta
Pământ.

Din acest motiv, Triasic a fost o perioadă caldă şi uscată în care s-au format deşerturi.
De fapt, mărimea Panagaei a limitat reglarea temperaturii oceanelor, dând naştere la
veri foarte calde şi ierni foarte reci.
Se crede că regiunile polare au fost  umede şi  temperate,  având un climat  adecvat
pentru viaţa reptilelor.



Imaginea 15. Planeta în timpul perioadei Triasic

ŞTIAŢI CĂ...
În timpul acestei perioade, dinozaurii au reprezentat doar 5% dintre toate animalele 
terestre?

În perioada Triasic, au existat trei tipuri de reptile: dinozauri, archozauri (semănau cu 
crocodilii) şi reptile zburătoare.

La sfârşitul acestei perioade au apărut primele mamifere, precum micii Megazostron.

Imaginea 16. Megazostron

Donozaurii  din  această  perioadă  erau  de  mici  dimensiuni  şi  reprezentau  prada
archozaurilor.  Totuşi,  cu timpul,  dinozaurii  au început  să crească,  iar  archozaurii  să
moară.



3.2 Perioada Jurasic

În timpul acestei perioade, super continentul Pangaea a fost împărţit, rezultând două
mari continente: Laurasia în nord şi Gondwana în sud. Oceanele mari s-au format între
aceste două continente.

Imaginea 17. Planeta în perioada Jurasic

Întinderi mari de pământ erau acoperite de mări. Au început perioade ploioase care au
transportat apa în zonele de deşert.

Prin urmare, vremea a devenit umedă, formându-se păduri de conifere şi palmieri.

Imaginea 18. Pădure de conifere

În această perioadă au apărut noi specii de dinozauri ierbivori şi dinozauri cu gât lung.
Mai mult decât atât, dinozaurii teropozi care putea măsura până la 12 metri lungime, au
devenit din ce în ce mai frecvenţi.



3.3 Perioada cretacică

În  această  perioadă,  climatul  a  fost  caracterizat  prin  sezoane uscate  şi  umede,  iar
majoritatea spaţiului a fost ocupat de păduri.

Masele de pâmânt  au început să se mişte continuu,  iar  în mijlocul  erei  geologice,
ambele continente s-au separat complet.

Imaginea 19. Planeta Pământ din perioada Cretacică

Au apărut primele plante cu flori, care la rândul lor au dus la apariţia insectelor, precum
fluturi şi albine.

Cea mai veche plantă datează de aproximativ 125 de milioane de ani. Aceasta aparţine
speciei Archaefructus liaoningensis şi este originară din China.



Imaginea 20. Archaefructus liaoningensis

De-a lungul perioadei cretacice, anumite mamifere, păsări, insecte şi specii de plante
care au apărut pentru prima dată, există chiar și în prezent.

Această perioadă a fost marcată de extinderea în masă a dinozaurilor!

3.4 Extinderea dinozaurilor

Extinderea dinozaurilor s-a produs acum 65 de milioane de ani şi a dus la dispariţia
celor mai răspândite specii de reptile care au existat pe Pământ. Această extindere a
dus  la  dispariţia  perioadei  cretacice,  reprezentând  o  înregistrare  paleontologică
importantă a planetei noastre.

Cu  o  mulţime  de  teorii  care  să  justifice  un  eveniment  masiv  precum  extinderea
dinozaurilor, nu a fost întotdeauna consensual motivul care a dus la dispariţia lor.

O extindere în masă reprezintă un fenomen care, de-a lungul unei perioade de timp,
anumite specii taxa dispar, cauzând o alterare sau un fenomen care cauzează dispariţia
tuturor indivizilor uneia sau mai multor specii.

Dicţionar:
Taxon reprezintă denumirea oferită unui grup taxonomic de clasificare a fiinţelor vii,
fiind  un  grup  care  deţine  una  sau  mai  multe  caracteristici  comune.  Cuvântul  taxa
reprezintă pluralul pentru taxon.



Cea mai comună şi acceptată teorie de către comunităţile ştiinţifice relatează coliziunea
unui asteroid cu un diametru de aproximativ 2 km cu planeta noastră.

Imaginea 21. Reprezentarea coliziunii unui asteroid cu planeta Pământ

Această coliziune a inițiat numeroase și semnificative schimbări în condițiile planetei
noastre.

Se crede că această coliziune stă la baza erupţiilor vulcanice intense care au eliberat
gaze  şi  cantităţi  mari  de  praf,  care  au  împiedicat  pătrunderea  razelor  solare  în
atmosferă.

Imaginea 22. Erupţie vulcanică

În acest fel, flora a dispărut, condiționând disponibilitatea hranei pentru dinozauri.

Ca  urmare,  s-au  produs  mari  schimbări  în  habitatele  planetei  noastre,  împiedicând
continuitatea existenței multor ființe în perioada Cretacică.



Imaginea 23. Reprezentarea disparițieei dinozaurilor la sfârşitul perioadei cretacice

În orice caz, aceasta s-a datorat  extinderii  în masă a noilor forme de viaţă dezvoltate.

În epoca dinozaurilor, mamiferele care existau au fost toate foarte mici, în comparație
cu restul fiinţelor vii cu care au împărţit acelaşi habitat.

Imaginea 24. Anumite grupe de mamiferre care s-au dezvoltat dintr-un strămoş obişnuit
într-un mamifer insectivor

Dispariția dinozaurilor a permis acestor animale mici să se dezvolte. Aceste ființe vii s-
au extins în toate habitatele și au avut funcții noi asupra acestora, mai ales pentru că
prădătorii mari au dispărut.

a) Extinderea în masă pe planetă

Fenomenul de distrugere nu a avut efect doar asupra dinozaurilor. Dacă aruncăm o
privire asupra istoriei planetei Pământ, putem număra cinci distrugeri în masă. Toate au
fost destul de semnificative, chiar dramatice, având un impact major, dar putem spune
că sunt considerate evenimente normale în istoria planetei. Acestea fac referire apoi la
tranziţia dintre perioadele geologice.



ŞTIAŢI CĂ...
Oxigenul, atunci când a apărut prima dată, a fost toxic pentru unele forme de viață?
Atunci când cianobacteriile au început să producă acest gaz, multe specii care au trăit 
pe Pământ nu s-au putut adapta. Acest fenomen trebuie să aibă la origine una dintre 
cele mai importante distrugeri ale istoriei planetei Pământ.

Ordovician / 
Siluriana

Devoniană Permian / 
Triasic

Triasic / 
Jurasic

Cretacic / 
Paleogen

450/440 Ma 377/362 Ma 250 Ma 199/214 Ma 65 Ma

Cea mai mare 
parte a vieţii 
marine care a 
existat până 
când a fost 
eliminată. Se 
crede că 
aceasta a fost 
responsabilă în 
mare parte de  
schimbările 
climatice (flux şi
reflux)

A fost foarte 
asemănătoare 
cu distrugerea 
anterioară, 
eliminând multe
nevertebrate.

95% din specii 
au dispărut,

dintre care 70%

au fost terestre.

Famili și genuri 
întregi de ființe 
vii au dispărut

(categoriile 
taxonomice).

Au fost 
eliminate mai 
multe specii 
existente de 
dinozauri, 
oamenii de 
ştiinţă spun că 
se datorează 
vulcanismului.

Căderea unei 
comete / 
asteroid

care a decimat

dinozaurii, 
reptilele 
zburătoare şi 
marine.

De fapt, chiar dacă dispariția dinozaurilor este una dintre cele mai emblematice, nu a
fost  cea mai agresivă. Dispariţia care a avut loc în urmă cu 250 de milioane de ani,
între sfârșitul erei paleozoice și începutul erei mezozoice, a condus la dispariția a 95%
din viaţa de pe Pamant, fiind mult mai agresivă decât dispariția dinozaurilor!

b) Starea de conservare

În general, toți dinozaurii sunt clasificaţi ca fiind dispăruți, deoarece nu există nici un
reprezentant al acestui taxon.
Aceste  animale  apar  doar  pe  fosile  și,  de  fapt,  în  zilele  noastre,  există  doar
reprezentanți  ai  aceleiași  clase și  descendenți  ai  acestor animale. Existența lor este
garantată doar de fosile găsite.

Starea de conservare a speciilor este un indicator care prezice probabilitatea unei specii
de  a  exista  într-un  viitor  apropiat.  Acesta  permite  cunoașterea  dacă  starea  acestei
specii este sau nu este vulnerabilă, cu alte cuvinte, dacă există riscul de dispariţie!
Râsul iberic, de exemplu, este o specie care este pe cale de dispariție!



Imaginea 25. Râs iberic



4. Dinozaurii

Dinozauri au fost cele mai de succes animalele din istoria planetei Pământ.

ŞTIAŢI CĂ...
Numele de dinozaur provine din Greacă şi înseamnă „şopârlă teribilă”?

Dinozaurii erau reptile speciale. În timpul aceleiași ere în care au trăit aceste animale,
aceştia şi-au împărţit habitatul împreună cu alte reptile, care încă mai există în zilele
noastre, cum ar fi țestoasele și crocodili!

Dar de ce erau dinozaurii reptile speciale?

O reptilă  este  incapabilă  să îşi  mențină stabilă  temperatura corpului   (acestea sunt
animale heterotermice, prin urmare, ele depind de temperatura mediului ambiant pentru
a controla temperatura propriului corp).

Cu toate  acestea,  dinozaurii  prezintă  o mulțime de vase sanguine,  pe  unele  dintre
acestea  le putem găsi la mamifere și păsări! Din acest motiv, se crede că acestea nu
depind în totalitate de mediu pentru a-şi controla temperatura corpului.

Mai mult decât atât, picioarele dinozaurilor au fost localizate sub corp, susţinând toată
greutatea lor, spre deosebire de alte reptile, ale căror picioare sunt amplasate lateral.

Imaginea 26. Poziţia picioarelor reptilelor, respectiv a dinozaurilor în raport cu corpul

Au existat mulți dinozauri de forme diferite, însă toţi erau ovipari şi majoritatea aveau 
corpul acoperit de crustă.



Imaginea 27. Reprezentarea unui embrion de dinozaur care creşte în ou

Dimensiunea lor a variat considerabil în funcție de grupa de care au aparținut, de la
sauropozi  imenşi,  cu  o  înălțime  echivalentă  cu  câteva  etaje,  la  exemplare  de  mici
dimensiuni  asemănătoare  puilor  de  găină.  Aceştia  au  fost  ierbivoi,  carnivori  sau
exemplare care se hrăneau cu hoituri.

ŞTIAŢI CĂ... 
În timpul erei mezozoice, dinozaurii împărţeau habitatul lor cu alte reptile mari?
Au existat,  în timpul  acestei  ere geologice, câteva reptile zburătoare şi  marine care
aveau în comun anumite caracteristici cu dinozaurii, ne-aparţinând aceleiași familii de
animale.

4.1 Clasificarea dinozaurilor 

Clasificarea acestor animale este destul de variată, pentru că dinozaurii au trăit de-a
lungul a milioane de ani în jurul întregii planete și au dobândit caracteristici specifice.
Noi putem, cu toate acestea, să împărţim dinozaurii în 2 categorii mari, în funcţie de
poziția osului pubian (zona pelviană  - şolduri)

Saurischia Ornithischia

Pelvisurile lor au fost similare cu cele ale 
șopârlelor.

Pelvisurile lor au fost similare cu cele ale 
păsărilor și au fost în principal ierbivore.

Exemple :

Therodopa

Animale carnivore care se deplasează pe 
2 picioare.

Thyreophora

Animale patrupede cu scuturi osoase.

Ex .: Stegozaur



Ex .: Tiranozaur rex

Sauropodomorpha

Animale ierbivore cu gât lung, care se 
mișca pe 4 picioare.

Ex .: Brachiosaurus

Marginocephalia

Cu dinți mici și ascuțiţi,frunte încreţită și 
coarne osoase.

Ex .: Triceraptor

Ornithopoda

Animale care pot merge pe 2 sau 4 
picioare, având  gura similară cu cea a 
unei raţe.

Ex .: Iguanodon

Tabel 1. Clasificarea dinozaurilor

Imaginea 28. Diferenţa observată între cele două grupuri de dinozauri – saurischia şi
ornithischia



5. Caută fosile

Haideţi  să  cunoaștem dinozaurii care s-ar putea găsi în aceste săpături!

5.1 Stegozaur

● Denumire ştiinţifică : Stegosaurus stenops
● Tip : Preistoric
● Perioada : Jurasic târziu
● Alimentaţie : Ierbivor
● Mărime : 6 până la 7 metri (19,7 până la 23 picioare ) lungime şi 4 metri (13,1
picioare) înălţime 
● Greutate : 4 până la 6 tone 
● Clasificare : ornithischia
● Localizare : Statele Unite ale Americii
● Starea de conservare : Dispărut 

Imaginea 29. Stegozaur

Denumirea Stegosaurus înseamnă "Șopârlă cu acoperiș" sau "Șopârlă acoperită". 
Această denumire a fost dată de paleontologul Otniel Charles Marsh, omul de știință 
care a descoperit primele fosile ale acestui dinozaur în 1877. El a decis să-i dea 
această denumire datorită plăcilor osoase localizate  pe spatele acestuia–principala 
caracteristică care îl diferenţiază de ceilalţi dinozauri.



Imaginea 30. Comparaţie între un bărbat de 1.8 metri şi un Stegozaur

Stegozaurul a fost un dinozaur patruped (se deplasa pe patru picioare), care umbla cu 
umerii, gâtul și capul aproape de sol.

In mod curios, picioarele din spate au fost considerabil mai mari decât picioarele din 
față, prezentând o postură bipedă dobândită probabil de la strămoșii lui. 

Se crede că însăşi evoluţia sa e cea care a furnizat Stegozaurului o armură grea, care a
influențat, de asemenea, deplasarea patrupedă (patru picioare)!

Imaginea 31. Stegozaur

Această armură grea se datorează plăcilor care cresc pe verticală pe ambele părți ale 
coloanei vertebrale, de la gât până aproape de mijlocul cozii.



Imaginea 32. Schelet de stegozaur

Aceste plăci ar fi putut fi folosite în scopuri defensive împotriva prădătorilor. Cu toate 
acestea, se crede de asemenea că aceştia erau acoperiţi cu piele pentru a ajuta la 
controlul temperaturii corpului.

Imaginea 33. Placă dorsală osoasă a Stegozaurilui

Oamenii de ştiinţă încă mai cred că aceste plăci osoase, atunci când s-au umplut cu 
sânge, şi-au schimbat culoarea. Prin urmare, ele ar fi putut fi folosite pentru a atrage 
sau intimida femelele şi pentru a induce în eroare prădătorii.



Stegozaurii erau capturaţi de carnivori imenşi şi înfometaţi cum ar fi Alozaurii.

ŞTIAŢI CĂ...
Ochii  Stegozaurului  sunt  aşezaţi  în  latereralul  capului?  Această  caracteristică  le
mărește  viteza  atunci  când  detectează  un  pericol,  de  exemplu  un  posibil  atac  al
prădătorilor.
Aceste animale au o coadă foarte lungă cu 4 spini pe capătul ei, dispuși în perechi
opuse.

Imaginea 34. Stegozaur, observaţi spinii de pe coadă

ŞTIAŢI CĂ...
Spinii de pe coada Stegozaurilor pot măsura peste 1 metru?
Aceştia trebuie să fi fost arme incredibile atunci când se răsuceau, provocând o lovitură
mortală împotriva tuturor potențialilor prădători!

Aceste animale au capul mic şi botul lung. Botul prezintă dinţi mici pe partea posterioră
a gurii.



Imaginea 35. Craniu de stegozaur

După tocirea prezentă  pe urmele fosilelor sale, Stegozaurii îşi foloseau dinţii să taie şi
să rupă plantele cu care se hrăneau.

Deoarece Stegozaurii nu erau animale foarte agile, aceştia preferau consumul de plante
joase, precum ferigile. Deci, se presupune faptul că aceste animale au trăit în zonele
umede şi de coastă, acolo unde puteau procura hrană mai uşor.

Imaginea 36. Reprezentare grafică a unui habitat de Stegozauri

ŞTIAŢI CĂ...
Unele  studii  recente  sugerează  că  Stegozaurii  ar  fi  avut  un  fel  de  guşă  unde  îşi
depuneau alimentele pentru a le consuma mai târziu?

Stegozaurii  au dispărut în cele din urmă în Jurasicul din regiunea Americii  de Nord,
unde aceştia au fost mai frecvent răspândiţi; în orice caz, aceştia au supravieţuit în alte
locuri până la sfârşitul perioadei Cretacic.



ŞTIAŢI CĂ...
Chiar dacă Stegozaurul este unul dintre cei mai cunoscuţi dinozauri, este printre cei pe
care oamenii de ştiinţă îl cunosc cel mai puţin? Deci, cercetarea despre caracteristicile
acestor dinozauri continuă mai ales la Muzeul de Istorie Naturală.

5.2. Triceraptorul

 Denumire ştiinţifică : Triceratops horridus
 Tip : Preistoric
 Perioada : Cretacic târziu
 Alimentaţie : Ierbivor
 Mărime : 8 până la 10 metrii (26,2 până la 32,8 picioare) lungime şi 3 până la 4

metri ( 9,8 până la 12,1 picioare) înălţime
 Greutate : 4 până la 6 tone
 Clasificare : Ornithischia
 Localizare : Canada şi Statele Unite ale Americi aşa cum le cunoştem acum
 Starea de conservare : Dispărut

Imaginea 37. Triceraptor

Numele Triceraptor derivă din limba greacă şi înseamnă „faţa cu trei coarne”.

În conformitate cu înregistrările din fosile, se crede că aceşti dinozauri au fost cei mai
mari dn grupul Marginocephalia.

Imaginea 38. Comparaţie între un bărbat de 1.8m şi un Triceraptor.



Capul acestor dinozauri a reprezentat caracteristica lor distinctivă.
Acesta poate măsura până la 2 metri în diametru (6,6 picioare), prezintă un volan pe
partea posterioară şi de asemenea  3 coarne, unul deasupra gurii şi două  deasupra
ochilor.

Imaginea 39. Fosilă craniu
Triceraptor

Se  crede că  funcţia  principală  a
acestor coarne  a  fost  de  a  se
apăra împotriva prădătorilor.
În  orice caz, acestea ar fi  putut fi
de asemenea  folosite
împotriva masculilor  de  aceeaşi
specie, pentru  ritualul  de

împerechere.

ŞTIAŢI CĂ...
Este posibil ca prădătorul principal al Triceraptorului să fi fost Tiranozaurul rex (T-rex)?
Această asociere pradă-prădător poate fi dedusă din urmele de sedimente fosilizate ale
T-rex, care conţin fragmente ale craniului Triceraptorului.

Gura Triceraptorului arată ca un cioc de papagal, iar maxilarul şi obrajii lui au fost foarte
puternice, cu excepţia celor aproximativ 800 de dinţi ascuţiţi! Toate aceste caracteristici
erau perfecte pentru modul lor erbivor de hrănire.

Imaginea 40. Dintele unui Triceratop în detaliu



Aceste fapte indică faptul că vegetația cu care se hrăneau ar fi fost extrem de fibroasă,
precum conifere, frunze de ferigă, palmier și plante cu flori!

Imaginea 41. Triceraptor în timp ce se hrănește

Aceste animale au trăit  în turme, ceea ce poate indica că puii  lor  erau protejaţi  de
animalele mai mari.
Fosilele Triceraptor-ului sunt frecvent întâlnite în sedimentele de coastă, ceea ce ne
face să credem că au trăit în văi semi-aride, aproape de râuri şi lacuri.

Aceşti dinozauri au fost mai numeroşi în timpul Cratacicului superior, datorită cantităţii
mare de fosile descoperite ca aparținând respectivei perioade. Între anii 2000 şi 2010,
peste  47  de  cranii  au  fost  descoperite  în  regiunea  Hell  Creek  Formation,  lângă
Montana, în Statele Unite ale Americii.

Imaginea 42. Formarea golfului
ŞTIAŢI CĂ...
Se  crede  că  Triceraptorul  este  posibil  să  fi  fost  una  dintre  ultimele  specii  vii  de
dinozauri?
Această  teorie  se  bazează  pe  fosilele  Triceraptorului  găsite  în  cele  mai  recente
sedimente.



5.3. Tiranozaurul rex

 Denumire ştiinţifică : Tyrannosaurus rex
 Tip : Preistoric
 Perioada : Cretacic târziu
 Alimentaţie : Carnivor
 Mărime : 12 metri (39,4 picioare) lungime şi între 4 şi 6 metri înălţime.
 Greutate : 5 până la 7 tone 
 Clasificare : saurischia
 Localizare : Statele Unite ale Americii după cum ştim 
 Starea de conservare : Dispărut

Imaginea 43. Tiranozaurul rex

Tiranozaurul rex (T-rex) este considerat unul dintre cei mai înfricoşători dinozauri pe
care îi cunoaştem. Numele său provine din limba latină, unde Tyrannosaurus înseamnă
„şopârlă tirană”  şi  rex
înseamnă „rege”.



Imaginea 44. Comparaţie între un bărbat de 1.8 metri şi un Tiranozaur rex

Se crede că T-rex a fost unul dintre cei mai mari dinozauri carnivori de pe planetă!

Acest animal biped prezintă o anatomie care permite zdrobirea: are un craniu masiv şi
greu care poate măsura până la 1.5 metri şi un maxilar care poate măsura 1.2 metri în
lungime!
T-rex au avut coapse puternice şi o coadă lungă, puternică care îi ajută să se mişte
repede. Picioarele lor au avut 3 degete mari asemănătoare cu cele ale puilor de găină.

Imaginea 45. Fosilă amprentă picior a T-rex

ŞTIAŢI CĂ ...
Specia existentă cea mai înrudită cu T-rex este specia galinacee?
Braţele sale au fost destul de scurte, fiecare având 2 degete funcţionale.

ŞTIAŢI CĂ...



Cel mai mare braţ cunoscut al acestei specii nu era mai mare decât antebraţul unui
adult?

Braţele lui T-rex măsoară, în medie, 1 metru (3,3 picioare)
Dinţii  lor  au  o  formă conică  similară  cu  ferăstrăul.  Se crede că  T-rex  i-a  folosit  să
spintece şi să îşi apuce prada cu putere, apoi să o sfâşie cu ajutorul muşchiilor gâtului.

Imaginea 46. Fosile de craniu T-rex

ŞTIAŢI  CĂ ...
Oamenii de ştiinţă  cred  că  acest
animal carnivor  poate  mânca
până la 230 kg  (507,06  lire)  de  carne
odată ?
Totuşi, anumiţi  oameni  de  ştiinţă
par să aibă îndoieli în această privință.
Chiar  dacă T-rex  se  află  în  vârful
lanţului trofic,  date  recente  indică
faptul  că acest animal s-a hrănit cu
animale moarte.

Imaginea 47. T-rex mâncând prada

De fapt, având în vedere morfologia sa, T-rex nu a fost în măsură să vâneze datorită
brațelor sale de dimensiuni mici, care i-ar fi putut cauza dificultăţi serioase de ridicare,
în cazul în care ar fi căzut, în timpul vânătorii.
Pe lângă aceasta, oamenii de ştiinţă cred că aceste animale au avut simţul mirosului
foarte dezvoltat, o caracteristică găsită la animalele moderne care se hrănesc cu hoituri.



5.4. Velociraptor 

 Denumire ştiinţifică : Velociraptor mongoliensis
 Tip : Preistoric
 Perioada : Cretacic târziu
 Alimentaţie : Carnivor
 Mărime : 2 metri (6,6 picioare) lungime şi între 1 - 8 metri înălţime
 Greutate : 4 până la 6 tone 
 Clasificare : saurischia
 Localizare : Mongolia, după cele mai recente date
 Starea de conservare : Dispărut

Imaginea 48. Velociraptor

Denumirea de Velociraptor reprezintă stilul de viaţă al animalului şi i-a fost atribuită de
preşedintele Muzeului  de Istorie Naturală American, Henry Osborn, şi  provine din 2
cuvinte latine : velox şi raptor, care înseamnă rapid şi hoţ.

Imaginea 49. Comparaţie între un bărbat de 1.8 metri şi un Velociraptor

ŞTIAŢI CĂ...
Se crede că Velociraptorul era foarte inteligent? 



Imaginea 50. Capul Velociraptorului în detaliu

Aceştia erau dinozauri bipezi mici şi carnivori.
Aveau degete cu ghiare la fiecare picior, care măsurau până la 6 centimetrii (2,4 inchi).
Se crede că au fost folosite pentru a sfâşia prada. În mod curios, aceştia nu au atins
niciodată pământul.

Imaginea 51. Ghearele unui Velociraptor în detaliu



Imaginea 52. Velociraptor

Cioturi de pene au fost descoperite pe brațele fosilelor acestor dinozauri. Acestea sunt
identice cu cele observate la păsări.

Cu toate astea, se crede că aceştia nu ar fi putut zbura. Penele ar fi putut fi folosite
pentru a controla temperatura corpului și a ouălor (termoreglare), şi deasemenea pentru
a impresiona femelele. În afară de pene, Velociraptorii au în comun o altă caracteristică
cu păsările moderne:  oasele tubulare.
Cu toate că erau animale destul de mici, erau considerate mari prădători.

Se crede că unul dintre strategiile de atac ale  Velociraptorilor a fost să acționeze în
turme atunci când vânau animale de mari dimensiuni.

ŞTIAŢI CĂ...
Velociraptorul ar putea alerga cu o viteză de aproximativ 39 de kilometri pe oră (24 mile
pe oră)?

In plus, anatomia sa a fost concepută pentru a urmări şi vâna prada. Ghearele şi dinţii
abundenţi şi ascuţiţi sunt exemple ale acestei caracteristici.

De fapt, după urmele  fosilelor, Velociraptorii nu se hrăneau numai cu  ierbivore, ci şi cu
reptile zburătoare.
Un  os  al  Pterozaurului  (reptilă  care  zboară)  a  fost  găsit  în  stomacul  unei  fosile
Velociraptor.



Imaginea 53. O fosilă reprezentând un duel între un Velociraptor și un Pterozaur în
care ambii au decedat în timpul luptei.

ŞTIAŢI CĂ...
Fosilele Velociraptorilor indică faptul că aceste animale au fost adesea îngropate de vii
din cauza furtunilor de nisip?



Imaginea 54. Fosilă completă a unui Velociraptor



6. Instrucţiuni

Să stabilim zona de excavare : 

1. Utilizați o masă de lucru mare.
2. Păstraţi zona organizată și eliminaţi orice obiect care nu este necesar.
3. Aşezaţi o foaie de ziar sau un prosop sub blocul de gips.
4. Lăsați sculele  în apropierea zonei de lucru și de asemenea toate echipamentele

necesare.
5. Alegeţi un loc pentru a pune oasele.
6. Excavaţi de la distanţă, astfel încât praful nu vă pătrundă în ochi.
7. Utilizați protecții pentru ochi și haine.
8. Acordaţi atenţie în timpul manipulării ciocanului și daltei pentru că vă puteţi răni.
9. Nu lăsaţi uneltele la îndemâna copiilor mici.

Să începem experiența de excavare :
1. Înainte de a începe excavarea, citiţi cu atenţie instrucţiunile.
2. Utilizați diferite instrumente pentru a scoate oasele din blocul de gips și săpaţi

părțile scheletului.
3. Începeţi prin a utiliza dalta împreună cu ciocanul.
4. Țineți  dalta  cu  mâna  stângă  (dreaptă  dacă  sunteţi  stângaci)  și  ciocanul  cu

cealaltă mână.
5. Aşezaţi marginea daltei pe bloc și cu ajutorul ciocanului loviţi  dalta cu atenţie.

Această mișcare va sparge gips-ul. Trebuie să repetați acest pas de multe ori,
până când găsiți oasele.

6. Folosiți peria și buretele pentru a curăța gipsul rămas pe oase.
7. Utilizați marginea ciocanului pentru a excava în jurul oaselor cu precizie, creând

fisuri lângă oase pentru a le scoate mai uşor.
8. Treptat, veţi scoate toate oasele unul câte unul. Apoi, va trebui să le curățați,

ușor, cu pensula si buretele.
9. Ar trebui să aşezaţi un strat de substanță protectoare pe oase, atunci când le

curăţaţi (poate lac de unghii, de exemplu)
10.Acum,  pentru  a  deveni  un  paleontolog  adevarat,  trebuie  doar  să  asamblezi

fosilele.



7. Asamblare

7.1 Velociraptor

1. Începeţi prin montarea cozii și apoi a părților corpului.

2. Apoi, montaţi partea gâtului

3. Asamblaţi cele trei părți ale capului împreună pe bila care este situată la nivelul
gâtului Velociraptorului.

4. În cele din urmă, atașați  picioarele (cele mai lungi)  la corp, fixaţile în orificile
corespunzăroare  şi  apoi  faceţi  acelaşi  lucru  şi  cu  brațele  (componetele  mai
scurte)



Velociraptorul dumneavoastră este acum asamblat!

7.2 Tiranozaurul rex 

1. Începeţi prin montarea părţilor cozii şi gâtului.

2. După aceea, montaţi părţile corpului.

3. Montaţi cele trei părți ale capului împreună, pe mingea care este situată la gâtul
lui T-Rex.



4. Atașați picioarele (cele mai lungi) la corp, fixându-le în orificiile potrivite și faceţi
același lucru şi cu brațele (componetele mai scurte).

T-rex este asamblat acum!

7.3Triceraptorul

1. Începeți prin montarea cozii şi a gâtului.



2. Apoi, montaţi părțile corpului pe schelet.

3. Asamblaţi  cele trei  părți  ale capului  împreună, pe bils care este situată la nivelul
gâtului lui Triceraptor.

4. În cele din urmă, montaţi picioarele din faţă şi spate, iar fosila dinozaurului este gata.

Triceraptorul este asamblat acum!



7.4Stegozaurul

1. Începeți prin montarea cozii și gâtului.

2. După aceea, asamblaţi părțile corpului.

3. Asamblaţi capul pe minge, care este situată la nivelul gâtului Stegozaurului.

4. În cele din urmă, asamblaţi picioarele din faţă şi din spate ale dinozaurului.





8. Experimente

Experimentul 1 
Jurnalul de excavare

Puteți scrie un jurnal, notând tot ceea ce găsiți, aşa cum fac paleontologii profesioniști.

Aveţi nevoie de: 
 Carneţel
 Aparat foto
 Riglă
 Creion şi radieră
 Creioane colorate

Paşi : 

1. Descoperiţi diferite părţi ale scheletului dinozaurilor în timp ce excavaţi.
2. Luaţi notițe, faceţi scheme și fotografii părților scheletului dinozaurilor în timp ce vă
deplasaţi  de-a  lungul  explorării.  În  acest  fel,  vă  puteţi  aminti  cum au  fost  aranjate
oasele, forma lor, adâncimea la care au fost găsite şi, de asemenea, măsurile lor.
3. Întocmiţi  o lista cu oasele pe care și le-aţi  găsit şi numerotați-le. În cazul în care
excavarea durează mai mult  de o zi,  puteți  nota timpul  când ați  început și  când aţi
terminat. Notaţi tehnica utilizată şi analizaţi unde a fost localizat fiecare os.
4. Notaţi  toate informaţiile pe care le-aţi găsit utile, deoarece vor reprezenta o parte din
proiectul de excavare şi asamblare a fosilei.
5. După ce aţi finalizat, semnaţi carneţelul în calitate de paleontolog al acestei excavări!

Explicaţie: 
Atunci când se efectuează un proiect de excavare, există o evidență detaliată a tuturor
evenimentelor.
Acest  raport  reprezintă  un  document  foarte  important  pentru  autorități,  centre  de
cercetare şi  chiar pentru paleontologi.  Prin urmare, în caz de îndoieli,  puteți  verifica
carneţelul și dovedi toate lucrările și toți participanții.



Experimentul 2 
Tehnici de excavare 

Ați învățat deja cum să excavaţi folosind metode fizice, acum vă invităm să înţelegeţi
modul în care unele substanțe ne pot ajuta în timpul săpăturilor. Noi mergem pe ideea
utilizării metodelor chimice.

Aveţi nevoie de: 
● Apă
● Oţet
● Suc de lămâie 
● Detergent 
● Scobitori 
● Riglă 



Paşi : 
1. Luaţi blocul de ghips cu oasele în interior.
2. Folosiţi  scobitorile pentru a trasa 5 pătrate. Pe fiecare pătrat veţi testa un produs
chimic diferit, pentru a analiza care dintre procesele de excavare pare mai rapidă.
3. Turnaţi apă pe primul pătrat, pe a doua parte oţet, pe a treia detergent şi pe a patra
suc de lămâie, iar pe cea de-a cincea nu turnaţi nimic (acesta va fi „grupul nostru de
control”).
4. Aşteptaţi câteva minute astfel încât toate produsele să reacţioneze.
5. Cu dalta, excavaţi toate zonele diferite inclusiv pătratul de control.

Unde a fost mai uşor să excavaţi?

Explicaţie: 

Toate produsele pe care le-aţi folosit acţionează în diferite moduri, însă toate  înmoaie
blocul de gips.

Ca urmare, se poate observa că apa, oţetul (acid), sucul de lămâie (acid) şi detergentul
(alcalin) umezesc blocul şi fac uşor procesul excavării, fără deteriorarea fosilei. 





Experimentul 3 
Unde şi cum folosim?

Am văzut deja că produsele chimice sunt
foarte  utile  pentru  a  elimina  fosilele  din
roci, cu toate acestea, nu întotdeauna ele
pot fi aplicate, iar în cazul în care nu sunt
utilizate  în  mod  corespunzător,  acestea
pot influența cercetarea. Să vedem!

Aveţi nevoie de: 
● Oţet
● Os de pui
● Recipient de sticlă

Paşi: 

1.  Aşezaţi  osul  de  pui  (după  spălare  şi
uscare) în recipientul de sticlă.
2. Umpleţi cu oţet recipientul din sticlă şi
aşezaţi-l deoparte timp de câteva zile.
3.  Când  scoateţi  osul,  acesta  va  fi
maleabil.  Prin  urmare,  veţi  putea  să  îl
îndoiţi şi să îl rupeţi cu degetele.

Explicaţie: 

Osul  a  devenit  maleabil,  deoarece oțetul
(acid)  a  eliminat  mineralele  (calciu  și
fosfor), lăsând-ul fără duritate si rigiditate.
Acest  lucru  se  poate  întâmpla  în  timpul
unei  excavări  paleontologice  în  cazul  în
care  nu  acordaţi  atenţie  la  tehnicile
folosite.
După  cum  am  observat,  o  procedură
specifică poate fi destul de eficientă într-o
anumită circumstanță, în timp ce într-o altă
circumstanţă poate distruge o fosilă.



Experimentul 4 
Formarea fosilei

Acum,  haideţi  să  vedem  un  exemplu
simplu despre modul în care s-au format
fosilele în natură.

Aveţi nevoie de: 

● Schelet de dinozauri demontat (puteţi
de asemenea să utilizați scoici sau oase,
printre altele)
● 2 recipiente de plastic 
● Argilă sau pulbere din gips
● Lingură de lemn 
● Apă

Paşi: 

1.  Amestecaţi  argila  (sau  pulberea  de
gips)  cu  apă într-unul  dintre  recipiente,
până  când  devine  moale,  aproape
lichidă.  Îndepărtaţi  puţin  și  introduceţi
amestecul   într-un  alt  recipient,
acoperind partea de jos.
2.  Aşezaţi  oasele  de  dinozaur  peste
stratul de argilă semi-lichidă.
3. Acoperiţi restul scheletului cu argilă.
4.  Lăsaţi-l  într-un  loc  uscat,  la  soare,
pentru mai multe zile.
5.  După  câteva  zile,  argila  va  deveni
grea  şi  apa  se  va  evapora  din  cauza
căldurii  soarelui.  Recipientul  va  deveni
un  fel  de  piatră  cu  oase  în  interiorul
acestuia.

Explicaţie:

Într-un  mod  simplu,  tocmai  am  creat
ceea  ce  se  întâmplă  în  timpul  formării
unei fosile.
După deces, animalul începe să dispară în sol, noroi sau nisip (în acest caz lut).
După  un  anumit  timp,  straturile  care  îl  acoperă  încep  să  se  întărească  şi  apoi  se
transformă în roci.  Astfel,  tot procesul de fosilizare descris în această carte poate fi
recreat.
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