Biológia
Rýchli ako pštros
Jedným z najúchvatnejších dnes žijúcich zvierat je pštros
dvojprstý. Vytrvalý bežec, ktorý poľahky predbehne aj najzdatnejších atlétov. Jeho najlepšou obranou je bleskurýchly
útek. Čo má spoločné tento nelietavý obor medzi vtákmi
s druhohornými dinosaurami?

Dromiceiomimus
Zo všetkých pštrosích dinosaurov mal dromiceiomimus najväčšie oči. Vedci to usúdili podľa veľkého otvoru pre očný
nerv v lebke. Jeho mozog dosahoval v pomere k telu úctyhodné rozmery. Holennú kosť mal o niečo dlhšiu (čo je typickým znakom šprintérov) ako dinosaury podobných rozmerov
nepatriace do čeľade Ornithomimidae. Telo aj s dlhým chvostom slúžiacim na udržiavanie rovnováhy popri rýchlom behu
dosahovalo dĺžku 3,5 m.
Živil sa najmä jaštericami, ale nepohrdol ani malými cicavcami, ktoré vyliezali v noci na lov. Jeho fosílie spadajúce
do vrchnej kriedy sa našli v štáte Alberta v Severnej Amerike.

Súčasný pštros dvojprstý

Dinosaury patriace do čeľade Ornithomimidae z radu plazopanvové dinosaury dostali prezývku „pštrosie dinosaury“.
Zaslúžili si ju nielen svojím vzhľadom, ale aj spôsobom života, bezzubým zobákom a veľkými očami. Ich telo nebolo
v porovnaní s dnešnými pštrosmi pokryté perím. Objavili sa
v období skorej kriedy, svoj vrchol dosiahli v neskorej kriede
a znenazdania vymizli ešte pred vyhynutím dinosaurov pred
65 miliónmi rokov.
Boli rýchlymi bežcami s predĺženými kosťami dolnej končatiny a trojprstými hornými končatinami. Mali dlhý krk
s malou hlavou. Mali veľké oči, aby sa mohli orientovať aj
v tme, a holý bezzubý zobák. Rozšírili sa v dnešnej Severnej
Amerike a východnej Ázii.

Dromiceiomimus znamená „imitátor emu“

Galimimus
Vo voľnom preklade znamená galimimus „imitátor kuraťa“.
Tento ázijský zástupca čeľade Ornithomimidae prekonal
všetkých príbuzných svojimi rozmermi. Dorastal do dĺžky
šesť metrov. Vedci ho dlho považovali za najväčšieho
z pštrosích dinosaurov. Neskôr ho veľkosťou prekonal deinocheirus (objavený v roku 1965), ktorého horné končatiny
merali až 2,5 m, pazúry na nich okolo 25 cm. Nenašla sa
však jeho kompletná kostra, len dve paže, preto nevieme,
ako presne vyzeral. Paleontológovia zostavili len jeho približnú podobu.

Porovnanie veľkosti galimima s človekom

Všetky „pštrosie dinosaury“ patrili do radu Saurischia (panva
podobná plazom)
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Jeho predné končatiny slúžili pravdepodobne na uchopenie
samičiek počas obdobia párenia. Rovnako ich mohol používať na vyhrabávanie vajec iných dinosaurov z piesočných
hniezd. Obýval totiž oblasti púšte Gobi v Mongolsku. Skameneliny sa našli v sedimentoch neskorej kriedy (pred 70 miliónmi rokov).
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Dospelý galimimus vážil 200 – 250 kg

Ornitomimus
Vo voľnom preklade znamená ornitomimus „imitátor vtáka“. Ponášal sa na svojich príbuzných, bol typickým nositeľom znakov čeľade Ornithomimidae. Telo mal prispôsobené
na rýchly beh. Pomocou chvosta udržiaval rovnováhu, zadné
končatiny poháňali telo, predné držal počas behu blízko pri
tele. Esovitý krk držal malú hlavu vysoko nad zemou, aby
mal lepší rozhľad.
Jeho jedálny lístok tvorili jašterice a malé cicavce, dopĺňal
ho lístím a šťavnatými plodmi, ktoré sa objavili na Zemi už
na začiatku kriedy. Takisto vykrádal hniezda cudzích dinosaurov, čím zvyšoval šancu na prežitie svojich vlastných potomkov.
Bežal rýchlosťou 50 – 70 km/h, čím sa vyrovnal dnešnému
pštrosovi. Dĺžkou 3,5 m a hmotnosťou 150 kg ho dokonca
prekonal.
Jeho skameneliny sa našli v Ázii v oblasti Tibetu a v Severnej Amerike v štátoch Colorado a Montana. Našli sa v horninách starých 76 – 65 miliónov rokov.

Kostra ornitomima

Strutiomimus
Malou bodkou na záver je 3,5 m dlhý strutiomimus. Žil
v období vrchnej kriedy v Severnej Amerike v štátoch Alberta a New Jersey. Strutiomimus vo voľnom preklade znamená
„imitátor pštrosa“.
Keď ho v roku 1914 objavili,
predpokladali, že ide o pozostatky ornitomima. Po neskoršej detailnej analýze v roku
1972 sa ukázalo, že ide o dva
rôzne druhy dinosaurov. Strutio
mimus mal silnejšie pazúry
a bol objavený v starších
vrstvách ako ornitomimus. Lovil v riečnych oblastiach, mimo
lesa, skôr v otvorenej krajine.

Strutiomimus mal pozoruhodne dlhý chvost

Alexander Valach
Strutiomimus altus, ktorého pozostatky sa našli v Alberte
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