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   Да ли знаш колико су дуго диносауруси живе;
ли на Земљи? Ни мање ни више него 180 
милиона година!
Током овог периода диносауруси су имали времена да ево-
луирају у најразличитије облике, због чега је међу њима 
постојала толика разноликост. Било их је великих попут 
зграде и малих попут зеца. Неки су ишли на две задње ноге, 
а други на све четири. Било је месоједа, биљоједа, с перјем, 
крљушти, кљуном, роговима, канџама, крилима... Једино 
им је било заједничко то што су сви полагали јаја, већина је 
имала три прста на ногама, готово сви су имали тврду кожу и 
крљушт и већином су били копнене животиње.

1
УЗБУДЉИВА ВРСТА

     Процењује се да је било 
више од 1500 врста диносауруса.
До сада их је именовано око 700, али 
само половина се заснива на целим 
узорцима. Диносауруси се према обли-
ку карлице класификују на две групе: 
саурисхија (са гуштерском карлицом) и 
орнитисхија (са птичјом карлицом).
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Пеликосауруси су били нај-
распрострањеније и најупе-
чатљивије животиње, а међу 
њима је најтипичнији био 
диметредон. Био је доминан-
тан грабљивац, имао је изглед 
гуштера и леђно пераје у 
облику једра, које му је омо-
гућавало да регулише своју 
температуру.

      Перм је био последњи 
период ере палеозоика.  
Палеозоик је почео пре 570 мили-
она година и трајао до пре 246 
милиона година. На његовом 
почетку ниједно живо биће није 
живело изван воде, чак ни биљке. 
На крају ове ере планетом су доми-
нирали рептили, а први диносауру-
си само што се нису појавили.ј

ПРОТЕРОЗУХУС је имао снажне 
вилице којима је нападао веће врсте.

И поред свог смешног изгледа, 
ДИМЕТРОДОН је био веома 

крволочан грабљивац. Био је дугачак 
два метра и био је један од првих 

рептила који су имали кресту.

ПРЕТЕЧА ДИНОСАУРУСА
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     Протерозухус 
је веома личио на 
данашње крокодиле.  
Верује се да је током сувог 
периода био у стању миро-
вања, није јео ни пио.
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    Током перма, мора 
су се повукла а плића 
језера су нестала.
Тако је откривена велика 
површина копна. Настало 
је мноштво пустиња али и 
четинарских шума, а неке 
животиње, попут рептила, 
почеле су да се настањују на 
копну.

МИЉЕРЕТА је био рептил налик 
великом гуштеру. Био је дуг 60 

центиметара а вероватно се 
хранио инсектима.

     Архосауруси су се 
раширили планетом.
5

    Рептили од којих су потекли сисари највише су се 
раширили и крајем перма доминирали су Земљом.

Ови рептили били су 
директне претече дино-
сауруса и птеросауруса, 
али и данашњих живо-
тиња, на пример птица и 
крокодила.
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      Горгонопси су 
били месоједи који су 
доминирали касним 
пермом.
Имали су дуге очњаке у 
облику сечива сабље и 
невероватно снажне секу-
тиће.

8

иће.ти

ДА ЛИ ЗНАШ?
Научници су устано-
вили да су птице, а 

не рептили, најближи 
рођаци диносауруса.

        У овом периоду, 
неки водоземци су 
еволуирали у рептиле. 
Њихова јаја су добила 
амнион – опну која садржи 
неопходну течност, па више 
нису зависили од воде да 
би се размножавали.
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      Парејасаурус је имао ноге 
налик слоновским. 
Био је типични биљојед у областима 
с ниском вегетацијом. Његове снажне 
ноге шириле су се ка споља, као 
код рептила. Ивице његових 
зуба биле су тестерасте како 
би боље кидали биљна влакна. 
Имали су зубе и на непцима!
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         Период перм своје име 
дугује Перму, некадашњој 
руској провинцији.
Ова област се налази на плани-
нама Урала, где је било много 
открића из овог периода.
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ластима 
е снажнне 
као 

на. 

им
ј 

ани-
го 

мееее  

Упркос својој 
величини, 

ПАРЕЈАСАУРУС 
је био прилично 

мирољубив 
биљојед.

Леђа су му била 
заштићена 
окошталим плочама 
смештеним на кожи.

     Крајем перма дошло 
је до великог истребљења 
животињских врста. 
Научници не могу тачно да 
објасне шта се на Земљи 
догодило, али нестало је 
90% морских и 70% копне-
них животиња.
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ДИИКТОДОН 
је имао кљун 
и два велика 

повијена 
очњака са 

стране.

          Дииктодон је 
био мали биљојед 
величине вука. 
Живео је близу пусти-
ња и градио јазбине 
да се заштити од 
високих температура 
и од грабљиваца. 
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