
legendárny súboj
Posledným obdobím života dinosaurov bola krieda. Doba, 
v ktorej sa objavili prvé kvitnúce rastliny, prvý opeľujúci 
hmyz či operence podobné tým dnešným. Laurázia a Gon-
dwana, jurské kontinenty, sa začali pomaly rozpadať. Tým sa 
pripravovali na dlhú púť nadobudnutia dnešných tvarov a po-
lôh. Na Zemi vládlo tropické podnebie, neexistovali trvalo 
zamrznuté polárne čiapočky, ako ich poznáme dnes. Na celej 
planéte bolo teplo, prípadne sa striedali obdobia tepla a chla-
du. V okolí dnešnej púšti Gobi sa rozprestierala takisto púšť, 
na ktorej žili dinosaury. A práve o dvoch obyvateľoch druho-
hornej púšte si dnes povieme niečo bližšie.

V roku 1971 našla spoločná poľsko-mongolská výprava 
prevratnú skamenelinu. Šlo o priamy dôkaz súboja medzi  
dinosaurami. Hlboko pod vrstvami piesku našli paleontoló-
govia skamenelinu dravého velociraptora zakliesneného 
v súboji s bylinožravým protoceratopsom. Skupina veloci-
raptorov pravdepodobne zaútočila na hniezdiacich protocera-
topsov. Dvojicu pri súboji najskôr pochoval zaživa násyp 
piesku alebo sa stali obeťami jednej z púštnych búrok. Nález 
sa pokladá za jeden z najvýznamnejších vôbec, priamo doka-
zuje, že dinosaury medzi sebou bojovali.

Vľavo sa nachádza lebka protoceratopsa snažiaceho sa zobákom  
zlomiť prednú končatinu driapajúcemu velociraptorovi vpravo

Velociraptor

Tento druh dinosaura sa stal náramne populárnym vďaka fil-
mu Stevena Spielberga Jurský park. Spielberg v ňom vykres-
lil raptory ako veľmi chytré tvory žijúce v svorkách s hierar-
chickou štruktúrou. Spoločným úsilím dokážu pripraviť ko-
risti pascu. Nebol ďaleko od pravdy – velociraptory boli na-
ozaj majstrami lovu.

Skameneliny velociraptora sa našli na území dnešnej Číny 
a Mongolska. Šlo o ázijský druh dinosaura. Vrstvy hornín, 
v ktorých bol nájdený, sú staré približne 80 – 84 miliónov ro-
kov. Tento časový úsek spadá do obdobia vrchnej kriedy. 

Podľa usporiadania lonovej a sedacej kosti patrí k radu 
Saurischia, podradu Teropoda (mäsožravce s dlhým krkom 
a úzkou papuľou) a radíme ho do čeľade Dromaeosauridae 
(Dromeosauridae). 

Velociraptor

Pre velociraptora bola typická lebka s úzkymi čeľusťami 
a množstvom ostrých zubov. Vďaka krčným stavcom (atlas 
a čapovec) mohol otáčať hlavu rôznymi smermi. Mal tak 
schopnosť lepšieho prehľadu o okolí, dokázal jednoduchšie 
zbadať korisť.

Pružný hrudný kôš chránil životne dôležité orgány. Predné 
končatiny boli trojprsté. Ostrými pazúrmi, dlhými až 6,5 cm, 
bol schopný roztrhať korisť na kusy. Zadné končatiny boli 
štvorprsté. Posledný prst sa nachádzal nad pätou a bol zakr-
patený. Zvláštnosťou bol najväčší, kosákovitý pazúr. Ten  
dorastal do dĺžky 12,5 – 15 cm a slúžil výlučne na lov. Velo-
ciraptor sa snažil vyšplhať na korisť a potom jej preťať smr-
tiacim pazúrom krčnú tepnu a usmrtiť ju (korisť jednoducho 
vykrvácala). Pri súbojoch o samice ho nepoužíval, pretože 
mu nešlo o usmrtenie rivala, ale o zlomenie jeho pýchy.

Dorastal do dĺžky 1,8 metra. Bol o niečo nižší než dospelý 
človek, bol vysoký asi 50 – 80 cm. Vážil približne 15 – 20 kg. 
Pri behu dosahoval rýchlosť až 39 km/h.

Samice velociraptora ako väčšina plazov kládli vajcia 
s pevnou škrupinou, ktorá ich chránila pred vyschnutím. 
V svorkách platila prísna hierarchická štruktúra. Najprv sa 
nakŕmili najstaršie jedince a až potom sa dostali na rad hlad-
né mláďatá. 

Niektorí paleontológovia sú toho názoru, že telo velocirap-
tora bolo pokryté perím. Parazitov sa zbavoval čistením peria 
v mori piesku tým, že okolo seba víril púštny prach. Okrem 
toho ho perie alebo drobné chĺpky chránili pred spaľujúcimi 
lúčmi slnka. V noci mu poskytovali ochranu pred chladom 
a udržovali ho čulého. Bez vody vydržal dlhší čas. 
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Papuľa s množstvom ostrých zubov musela byť holá, inak 
by sa na nej zachytávali drobné kúsky mäsa, ktoré by mu hni-
li priamo pod nosom. Baktérie, ktoré sú zodpovedné za roz-
klad mäsa, by ho mohli poľahky usmrtiť. Podobne je to 
s dnešnými supmi či kondormi.

Umelecký model velociraptora

Vďaka strave bohatej na bielkoviny sa mohol mozog velo-
ciraptora rozvíjať. Stal sa v pomere k telu jedným z najväč-
ších mozgov dinosaurov. Svorky sa stretávali s problémami 
útoku a tvorili stratégie, ktoré im pomáhali korisť obkľúčiť. 

Uprednostňoval hlavne bylinožravce svojej veľkosti, ale 
nepohrdol ani drobnými jaštericami alebo vajcami iných di-
nosaurov. Nie je vylúčené, že konzumoval aj vajcia príslušní-
kov svojho druhu z konkurenčnej svorky, aby tak zvýšil prav-
depodobnosť prežitia svojich mláďat. V prírode je to úplne 
bežná praktika.

Protoceratops

Najčastejšou korisťou velociraptora bol protoceratops, čo 
vo voľnom preklade znamená „prvá rohatá tvár“. Bol jedným 
z prvých dinosaurov s rohmi a goliermi (ceratopiany) vôbec, 
aj keď ešte nemal rohy. Ceratopiany svoj potenciál naplno 
rozvinuli vo vrchnej kriede, krátko pred úplným vyhynutím 
dinosaurov pred 65 miliónmi rokov.

Všimnite si mohutnosť lebky a tylový štít. Fosília je vystavená  
v prírodovednom múzeu v Hongkongu.

Protoceratops dorastal do dĺžky 2,7 metra a vážil viac ako 
180 kg, čo je približne hmotnosť gorily. Tylo mu chránil moc-
ný kostený golier. Pomáhal mu napríklad brániť sa útoku ve-
lociraptora. Štít chránil citlivé miesta na krku, napríklad krč-
nú tepnu. Papagájovitý zobák mu slúžil na rozomieľanie 
a odtrhávanie tuhej rastlinnej potravy. Tým bol prispôsobený 
životu na púšti, kde prežila len nepoddajná vegetácia.

Stavbou tela patrí k príslušníkom radu Ornitischia (ako 
všetky rohaté dinosaury). Je hlavným predstaviteľom čeľade 
Protoceratopidae. Jeho pozostatky sa našli na území dnešné-
ho Mongolska spolu so skamenelinami velociraptora. Naj-
známejším náleziskom je mongolská formácia Djadochta. 
Vďaka podobnosti so súčasnými živočíchmi mu prischla pre-
zývka „ovca kriedy“. 

Možná podoba protoceratopsa

Po pustej krajine putoval spolu s členmi stáda. Samice klá-
dli priemerne 12 vajec do kruhu do vyhĺbenej jamy, ktorú po-
tom zahrabali pieskom, aby im udržali stálu teplotu. Po vy-
liahnutí boli mláďatá odkázané na 
bezprostrednú starostlivosť matky, 
pričom sa však samice o ne starali 
spoločne. 

Na obrázku vpravo je lebka mla-
dého protoceratopsa. Ešte nemá 
celkom vyvinutý štít. Ten sa zväč-
šil pri dosiahnutí pohlavnej zrelos-
ti a slúžil aj pri súbojoch o samice.

Alexander Valach
Fotografie: wikipedia.org
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