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Du ser dinosaurer hver eneste dag uden at tænke over det. Skaden ved grillen, 
som snupper en pomme frite, den lille musvit på foderbrættet og duen, som klatter 
på brostenene, er alle dinosaurer. Men hvordan hænger det sammen? Dinosaurer 
er vel kæmpestore, uddøde monstre?

Nej, helt så enkelt er det ikke. Nogle dinosaurer var ganske vist utroligt store. 
Titanosaurerne kunne for eksempel blive 40 meter lange og veje næsten 80 tons! 
Men langt fra alle var giganter. Parvicursor, en lille alvarezsaurid fra Mongoliet, var 
for eksempel ikke meget større end en solsort.

HVAD ER EN DINOSAUR?
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I dinosaurernes storhedstid spredte dinosaurerne sig til alle klodens kontinen-
ter, og de tilpassede sig meget forskellige miljøer. Nogle levede i urskove, andre 
i ørkener, og atter andre i sne og is. De forekom i mange forskellige og til tider 
ret mærkværdige former. Nogle dinosaurer lignede omvandrende panservogne 
med pigkøller på halen. Andre havde kamme, horn eller andre sære udvækster på 
hovedet. Det har endda vist sig, at flere dinosaurer, end forskerne først troede, 
var dækket af dun, fjer eller noget, der lignede pels. Nogle små, fjerklædte dino-
saurer fik vinger og begyndte at flyve. De udviklede sig til alle de fugle, der lever 
i verden i dag.



At fugle i virkeligheden er dinosaurer, er en vigtig opdagelse. De er altså ikke bare 
dinosaurernes fjerne efterkommere, men har deres egen gren på dinosaurernes 
store stamtræ. Vi skal altså holde op med at betragte dinosaurerne som uddøde, 
for de udgør en særdeles vigtig nulevende dyregruppe. Af de mellem 25.000 og 
30.000 arter af landlevende hvirveldyr (krybdyr, slanger, pattedyr og fugle), der 
findes på Jorden i dag, er de 10.000 fuglearter.
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Navnet dinosaur eller dinosaurus betyder »frygtelig øgle«. Men dinosaurerne er 
ikke særlig nært beslægtede med øgler – de tilhører en gruppe krybdyr, der kaldes 
archosaurer, eller »herskerøgler«. De eneste nulevende archosaurer er krokodiller 
og fugle, men gruppen omfatter også en række uddøde skabninger. Blandt andet 
crurotarsierne (der bestod af krokodillerne og deres nærmeste slægtninge), pte-
rosaurer (der dominerede luften i dinosaurernes tidsalder) og flere andre mere 
eller mindre dinosaurlignende dyregrupper.

Dinosaurerne dukkede op midt i den geologiske periode, der kaldes Trias, for 230 
millioner år siden. Ingen ved præcis, hvordan den første ur-dinosaur så ud – men 
de ældste, man har fundet, var små, tobenede kødædere. De udviklede sig med 
tiden til to store grupper:

DINOSAURERNES OPRINDELSE

OR N I T H I S C H I E R  – de »fuglehoftede« dinosaurer. 
Det var planteædende dinosaurer med et tandløst næb. De 
fleste gik på fire ben, men nogle af dem var tobenede.

S A U R I S C H I E R   – de »øglehof tede« dinosaurer. 
Saurischier opdeles i sauropoder og theropoder. Sauropoder 
var langhalsede planteædere, der kunne blive ufatteligt store. 
Theropoder var som regel kødædere. Til denne gruppe 
regnes ikke blot frygtede rovdyr som Tyrannosaurus rex og 
Allosaurus, men også fuglene.

Trias var en varm og tør periode, og dinosaurerne var perfekt tilpasset dette 
klima. Sidst i Trias udryddede en stor massedød mange af de crurotarsier og 
synapsider (pattedyrlignende krybdyr), der konkurrerede med dinosaurerne. 
Hermed fik dinosaurerne bedre livsbetingelser, og de begyndte at udvikle sig i 
flere retninger. I løbet af de følgende 150 millioner år kom de til at dominere 
landjorden.



CRUROTARSIER

I første halvdel af Trias dominerede archo-
saurerne. Mange var nært beslægtede med 
nutidens krokodiller, og disse »krokodille- 
archosaurer« har fællesbetegnelsen crurotar-
sier. Der var flere slags crurotarsier. Poposaurus 
lignede en tobenet krydsning mellem en kro-
kodille og en varan. Den mærkelige Lotosaurus 
havde næb og rygsejl. Aetosaurerne var en 
anden gruppe archosaurer, som var mindst 
lige så sære – de var pansrede planteædere 
med griseagtige tryner. De største og farligste 
var rauisuchier som Postosuchus. Den var en 
skræmmende kødæder, der kunne blive hele 
otte meter lang. Med sine store kæber fyldt 
med spidse tænder kan den betragtes som 
Trias’ svar på Tyrannosaurus rex.

PTEROSAURER

For 150 millioner år siden var der ingen fugle 
i luf ten. Her herskede i stedet pterosau-
rerne eller flyveøglerne, som de også kaldes. 
Pterosaurerne var dinosaurernes nærmeste 
slægtninge blandt archosaurerne, men de var 
ikke selv dinosaurer. De udgjorde en selvstæn-
dig dyregruppe, som ikke ligner nogen nu -
levende væsener. De havde ikke fjer, og deres 
vinger bestod af en stiv hudmembran, som 
kunne spændes ud ved hjælp af en forlænget 
finger. Nogle af pterosaurerne havde et vinge-
fang på over 10 meter, og de var de største 
dyr, som har kunnet flyve.

HVILKE DYR VAR IKKE 
DINOSAURER? 



PLESIOSAURER  

(OG ANDRE HAVKRYBDYR)

Dinosaurerne herskede på landjorden i mil-
lioner af år, og da de udviklede sig til fugle, 
blev de også de dominerende dyr i luften. 
Men dinosaurer har aldrig levet i vand. Den 
rolle fik helt andre dyregrupper. Have, floder 
og søer vrimlede med forskellige slags vand - 
levende krybdyr som delf inlignende iktyo-
saurer (hvaløgler), stormundede mosasau-
rer (havøgler) og enorme havskildpadder. 
Plesiosaurerne, som Seeleyosaurus her, kaldes 
også for svaneøgler. Mange havde en lang hals 
og åd fisk, men der var også korthalsede vari-
anter, som kunne være så store som hvaler. 
Disse enorme plesiosaurer jagede de mindre 
havkrybdyr.

SYNAPSIDER

Dimetrodon er med sit karakteristiske rygsejl 
en af urtidens velkendte kødædere. Mange 
tror, at den var en dinosaur, men den tilhørte 
en helt anden dyregruppe, som kaldes synapsi-
der. De var de mest udbredte landdyr i Perm, 
den periode, der lå før Trias. Mange af synap-
siderne uddøde med tiden. Men en flok små, 
pelsklædte synapsider, som kaldes cynodon-
ter, klarede sig og udviklede sig efterhånden 
til pattedyr. Dimetrodon er i virkeligheden tæt-
tere beslægtet med nutidens pattedyr end med 
dinosaurer.


