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Sauropodomorfy
Už na začiatku evolúcie dinosaurov sa oddelila línia plazopanvých dinosaurov známa ako 
sauropodomorfy (Sauropodomorpha), ktoré sa na rozdiel od príbuzných dravých tero-
podov (Theropoda) stali bylinožravými. Táto skupina zahŕňa sauropody a ich príbuzen-
stvo a jej zástupcovia žili od neskorého triasu do úplného konca dinosaurov.

Spočiatku boli sauropodomorfy pomerne malé, všežravé a kráčali dvojnožky. Ich 
predné končatiny boli zakončené mohutnými pazúrmi, ktoré im pravdepodobne slúžili 
na obranu, ako aj na prichytávanie konárov pri kŕmení. Postupne však dorastali do stále 
väčších rozmerov a ich hmotnosť sa nakoniec rozložila medzi štyri stĺpovité nohy. Stali sa 
z nich sauropody, veľké bylinožravce, ktoré pred 220 miliónmi rokov dominovali sucho-
zemským ekosystémom.

Pre sauropodomorfy sú typické dlhé krky. Vďaka nim dokázali spásať koruny vyso-
kých stromov a dočiahli aj na listy, na ktoré nevedeli iné bylinožravce dosiahnuť. Pomáhala 
im v tom malá a ľahká lebka a chvost na udržiavanie rovnováhy.

Ich zuby pripomínajúce listy sa ľahko prehrýzli tuhými stonkami, neboli však vhodné 
na rozomieľanie potravy. Stráviť rastlinnú vlákninu im pomáhali prehltnuté kamene v ža-
lúdku, takzvané gastrolity, podobné kamienkom v svalnatom žalúdku dnešných vtákov. 
Existujú aj dôkazy, že niektoré druhy sauropodomorfov mohli mať malý zobák.

Ich skameneliny sa našli na všetkých kontinentoch a obývali rôzne prostredia od mo-
čarísk po púšte. Tie najväčšie sauropodomorfy boli nepredstaviteľne veľké zvieratá, ktoré 
prevyšovali činžiaky, boli dlhšie ako autobusy a pri ich chôdzi sa otriasala zem. Sú to práve 
sauropodomorfy, ktoré si dnes laik predstaví pri slove „dinosaurus“.

Kl,úč k obrázkom

1: Brachiosaurus altithorax
Neskorá jura, Severná Amerika.

Dĺžka: 25 m. Hmotnosť: 28 000 kg.

Brachiosaurus („ramenatý jašter“) 

bol po svojom objavení v roku 1900 

najväčším známym dinosaurom. 

Aj keď bol tento rekord medzitým 

prekonaný, ešte stále ide o jedného 

z najvyšších známych dinosaurov.

Brachiosaurus tvarom tela trochu 

pripomínal žirafu. Mal dlhý krk 

a neobvykle dlhé predné končatiny, 

ktoré mohli byť vytočené do strán. 

Možno bol dokonca ešte väčší, než si 

myslíme, čomu nasvedčujú nezrastené 

miesta na niektorých kostiach študo- 

vanej kostry, ktorá zrejme nepatrila

plne dorastenému jedincovi.

Brachiosaurus pri kŕmení používal 

výlučne svoj dlhý krk, pretože nebol 

schopný vztýčiť sa na zadných nohách. 

Na to, aby sa udržal nažive, musel 

každý deň skonzumovať až 120 kg cy-

kasov (dávnoveká skupina semenných 

rastlín), ihličnanov a listov ginka.

2: Lebka brachiosaura

Lebka mala širokú papuľu a hrubé 

čeľuste s 52 lyžicovitými zubami 

(26 v každej čeľusti), ktoré boli 

ideálne na spásanie vegetácie. Nozdry 

sa nachádzali v mieste veľkej dutiny 

navrchu hlavy.
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Primitívne 
sauropodomorfy

Tieto dinosaury sa kedysi zaraďovali do samostatnej skupiny prosauropodov a považovali sa 
za predkov obrovských sauropodov. Dnes sa považujú za raných príbuzných sauropodov. 
Objavili sa už medzi prvými dinosaurami a ich skameneliny s vekom 200 až 225 miliónov 
rokov patria medzi najstaršie objavené kosti dinosaurov.

V neskorom triase a skorej jure išlo o najbežnejšie bylinožravce a zároveň prvú sku-
pinu dinosaurov, ktorá dominovala svojmu prostrediu. Ich skameneliny sa našli na celom 
svete, dokonca aj v Antarktíde, aj keď väčšina je známa zo severnej Európy. Tieto zvieratá 
spásali listy vysoko v korunách stromov tak, že sa postavili na zadné nohy, aby sa dostali 
k tým najchutnejším. Vo fosílnom zázname strednej jury chýbajú. Ich vyhynutie zrejme 
zapríčinili príbuzné sauropody, ktoré boli ich potravovými konkurentmi.
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Kl,úč k obrázkom

1: Massospondylus carinatus
Skorá jura, Zimbabwe a Spojené štáty 

americké.

Dĺžka: 4 m. Hmotnosť: 135 kg.

Z primitívnych sauropodomorfov 

mal tento druh najdlhší krk. Predné 

končatiny boli zakončené mohutnými 

pazúrmi, ktorými mohol trhať konáre 

alebo korene. Zo zachovaných vajec 

masospondyla vieme, že mláďatá 

po vyliahnutí nemali zuby a neboli 

pohybovo zdatné. Naznačuje to, že sa 

dospelé jedince o svoje mláďatá starali.

2: Plateosaurus engelhardti
Neskorý trias, Nemecko, Švajčiarsko 

a Francúzsko.

Dĺžka: 10 m. Hmotnosť: 4 000 kg.

Ide o jedného z najlepšie známych 

európskych dinosaurov. Tieto zvieratá 

žili v stádach, o čom svedčia stovky 

ich skamenelín nájdených na jedinom 

mieste.

3: Thecodontosaurus antiquus
Neskorý trias, Anglicko.

Dĺžka: 2,5 m. Hmotnosť: 40 kg.

Žil v rovnakom čase spolu s plateo-

saurom, bol však oveľa menší. Dnes 

sa považuje za trpasličí ostrovný 

druh. Bol štvrtým pomenovaným 

dinosaurom.

4: Riojasaurus incertus
Neskorý trias, Argentína.

Dĺžka: 6,6 m. Hmotnosť: 800 kg.

Mal veľké telo a robustné nohy. 

Pohyboval sa iba pomaly a zrejme 

sa ani nedokázal vztýčiť na zadných 

nohách.

3

4

V evolúcii sauropodomorfov môžeme pozorovať postupné zväčšovanie tela, zmen-
šovanie hlavy, predlžovanie krku a prechod na pohyb výlučne štvornožky. Išlo o prispôso-
bovanie sa na získavanie potravy z čo najvyšších stromov a zároveň im veľkosť poskytovala 
ochranu pred stále väčšími predátormi – teropodmi.
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Obdobie triasu
Pred asi 251 miliónmi rokov sa odohralo hromadné vymieranie, počas ktorého vyhynulo 
neuveriteľných 96 percent všetkých foriem života. V nasledujúcom triasovom období sa 
však život na súši ohromne rozvíjal a objavili sa prvé cicavce aj „pravé“ dinosaury.

Na začiatku triasu bolo na Zemi teplejšie ako dnes. Póly boli bez ľadových čiapočiek 
a vnútrozemskú časť Pangey pokrývala rozsiahla púšť. Vo vyšších a chladnejších polohách 
rástli nahosemenné rastliny v podobe ihličnatých lesov.

Podnebie na pobreží bolo vlhkejšie a práve tu sa darilo životu najviac. Rástli tu machy 
a paprade a v podraste žili pavúky, šťúry, mnohonôžky, stonôžky a chrobáky. V triase sa 
objavili aj prvé lúčne koníky.

Najväčšie formy života na súši boli archosaury a cicavcovité plazy známe ako terapsi-
dy. V strednom triase sa z pôvodných archosaurov vyvinuli prvé dinosaury a v neskorom 
triase zase okrídlené pterosaury, čo boli prvé stavovce schopné aktívneho letu.

Najskorší predkovia cicavcov sa vyvinuli z terapsidov na samom konci triasu. Išlo 
o drobné tvory podobné piskorom, živiace sa rastlinami a hmyzom.

4
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Kl,úč k obrázku

1: Postosuchus
Dĺžka: 5 m. Hmotnosť: 680 kg.

Postosuchus bol severoamerický 

vrcholový predátor. Išlo o archosaura 

so stĺpovitými končatinami, ktoré 

z neho robili rýchleho a čulého lovca. 

Jeho predné končatiny boli kratšie ako 

zadné, takže zrejme kráčal po dvoch. 

Žil spolu s malými dinosaurami ako 

Coelophysis. 

2: Caelestiventus hanseni
Rozpätie krídel: 1,3 m. Hmotnosť: 

neznáma.

Caelestiventus bol na triasového 

pterosaura pomerne veľký. Mal 110 

zubov a štyri tesáky dlhé 2,5 cm. Bol 

schopný krátkeho letu a špecializoval 

sa na lov hmyzu a drobných predkov 

krokodílov.

3: Benetity

V triase sa týmto rastlinám pripomí-

najúcim palmy obzvlášť darilo. Mali 

tvrdé listy a krátke súdkovité drevnaté 

kmene.

4: Araucarioxylon arizonicum
V neskorom triase pokrývali oblasť 

Severnej Ameriky lesy tvorené týmto 

ihličnanom. Jeho najbližší dnes rastúci 

príbuzný ihličnan je araukária.

5: Prasličky

Pre vtedajšie bylinožravce boli rýchlo 

rastúce rastliny dôležitým zdrojom 

potravy. V triase sa vyvinuli nové 

formy prasličiek. Tieto odolné rastliny 

majú podzemné stonky a rozmnožujú 

sa výtrusmi.

6: Morganucodon
Dĺžka: 13 cm. Hmotnosť: 27 – 89 g.

Tento pravdepodobne nočný tvor bol 

raný predok cicavcov. Mal veľa plazích 

znakov vrátane tvaru čeľuste. Zrejme 

kládol malé kožovité vajcia.
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