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A szerző biológus, de a madárőslénytan területén évtizedek óta tevékenykedő egyetemi tanár, aki
Magyarország  legnevesebb  egyetemén  több  mint  egy  évtizedig  tartotta  a  „Dinoszauruszok  és
ősmadarak” kurzust, amelynek az évek során számos, a téma iránt érdeklődő hallgatója volt. Ennek
az előadás sorozatnak ad helyet a jelen mű is. A témát a laikus érdeklődők számára is közérthetővé
téve,  a  könyv  célja  a  tévhitek  cáfolata,  a  mezozoikumi  élővilág  fejlődésének  evolucionista
szempontból való bemutatása, gondolatok ébresztése az olvasókban.

A kurzus során a következő témák kerültek megtárgyalásra:

1.A dinoszaurusz kutatás rövid története.

2.A dinoszauruszok eredete és evolúciója.

3.A dinoszauruszok anatómiai és élettani jellegzetességei.

4.Mezozoikumi paleoökológiai viszonyok és a dinoszaurusz etológia kérdései.

5.A fontosabb dinoszaurusz fejlődési vonalak és képviselőik.

6.Más mezozoikumi őshüllő csoportok.

7.A Kárpát-medence dinoszaurusz leletei.

8.A dinoszaurusz kihalás okai és jellegzetességei.

9.A madárevolúció problémái.

10.Közvetlen  és  közvetett  bizonyítékok  a  madarak  eredetére  és  evolúciójára
vonatkozóan

11.A különböző mezozoikumi ősmadár típusok összehasonlítása.

12.A dinoszaurusz - madár leszármazás pro és kontra.

13.A repülés anatómiai, élettani és biomechanikai alapjai. A passzív és az aktív repülés
jellegzetességeinek összehasonlítása.

14.A madarak eredetére és evolúciójára vonatkozó elméletek.

15.A kainozoikumi madárvilág alakulásának jellegzetességei.



 



Előszó
A föld- és élettudományok egyik interdiszciplináris területe a paleontológia, vagyis az őslénytan.

Bár művelőinek tevékenysége javarészt terepen zajlik, de mégis főleg szobatudósokként ismeri őket
a világ. S mivel más időskálában gondolkoznak (például millió években), nem is igen veszik őket
komolyan a laikusok. Ez fokozottan érvényes a 240-65 millió év közötti intervallumban a Földet
benépesítő dinoszauruszokat, ősmadarakat és más mezozoikumi állatokat kutató paleontológusokra,
hiszen az emberöltő mindössze pár évtized és számunkra még a múlt évszázadok, évezredek is
borzasztóan távolinak tűnnek, nemhogy a millió évek. Az áttörés mégis sikerült, köszönhetően a
mezei  halandók  fantáziáját  is  megmozgató  óriás  termetű  őshüllők  felfedezésének  és  a  velük
kapcsolatban kialakult kultusznak.

Az  őslénytan  rengeteget  profitált  a  korunkra  jellemző  dinoszaurusz-kultuszból.  Ma  már  az
óvodáskorú gyerekek is hallottak a dinoszauruszukról, őket ábrázoló játékaik, meséskönyveik, sőt
mozgó, hangot kiadó mini robotjaik is vannak, ahogy életnagyságú szobrai és robotjai a Jurassic
Parkoknak is. A tudományismertető filmek kedvelői is számos csatornán (Discovery, Spectrum, Ozon
Network,  National  Geographic,  Digi  World,  stb.  )  láthatnak ilyen témájú filmeket,  adásokat.  A
természettudományi múzeumoknak is kedvenc tematikája a dinoszauruszok világa.

Persze, mint mindennek, ennek is két oldala van. A dinoszaurusz-kultusz egyben dinoszaurusz-
biznisz is, s nem is akármilyen kicsi, ha figyelembe vesszük azt az ipart amely ezt szolgálja ki. A
rengeteg játék, könyv, film, kiállítás, előadás készítői ebből élnek, s persze bőven hoznak a konyhára
a befektetőknek is.

Nyilván, a haszon egy része vissza van téritve az új szenzációs kutatási eredmények elérésére.
Rengeteg kutató  szakosodott  erre  a  témára,  hiszen sokkal  könnyebben érvényesülhetnek mind
karrier,  mind  anyagi  szempontból.  Ösztöndíjak,  szponzorok  sokasága  várja  őket,  expedíciókat
szervezhetnek akár távoli vidékekre is, az eredményeiket tárt karokkal várják a szaklapok, nem
probléma számukra tudományos címet szerezni, státuszba kerülni.

Ez mind örvendetes is lenne a tudomány szempontjából is, ha nem járna együtt azzal, hogy az
„iparágban” részvevők féltékenyen őrzik  a  nimbuszukat  minden vélt  vagy valós  támadás ellen,
bármennyire megalapozott is legyen a kritika tudományos szempontból.

Mivel  a  dinoszaurusz-kultusz  egyik  sarkalatos  pillére  az  a  feltételezés,  amely  szinte
mindannyiszor  elhangzik  amikor  dinoszauruszokról  szóló  film,  kiállítás,  előadás  zajlik,  hogy  a
dinoszauruszok nem haltak ki teljesen, hiszen ma is jelen vannak az élővilágban (sőt a közvetlen
környezetünkben is) a madarak képében, bármilyen olyan elképzelés amely ezt vitatni merészeli,
eretnekségnek számit!  S ahogy az eretnekeket üldözték,  sőt  megégették a középkorban, úgy a
madarak  dinoszauruszoktól  való  származásának  tagadóit  is  igyekeznek  minden  eszközzel
ellehetetleníteni,  hiteltelenné  tenni,  sőt  kiszorítani,  megakadályozni  ilyen  jellegű  kutatásaik
eredményének  publikálásában,  közismertté  tételében.  Ebben  rendszerint  partnerre  találnak  a
tudományos folyóiratok, kiadványok szerkesztőiben, akik olyan szaklektorokra, referensekre bízzák
az elbírálást, akik vagy ellentétes meggyőződésűek, vagy nem értenek a témához, de nem is mernek
szembe menni a mainstream felfogással. A szerkesztőségek rosszhiszeműsége abban is rajtafogható,
hogy  bár  élhetnének  azzal  a  módszerrel,  hogy  kijelentik:  bár  nem  értenek  egyet  a  szerző
felfogásával, de mégis megjelentetik a cikket, ez szinte sohasem történik meg! Ha mégis valamilyen
véletlen szerencse révén mégis megjelenik egy-egy ilyen cikk, akkor a következő bevetendő fegyver
ellene az elhallgatás. Ha egy tudományos közleményre nincsenek hivatkozások, az rendszerint annak
„halálát” jelenti.



Nyilvánvaló, hogy egy pályája kezdetén álló fiatal kutató nem meri kockáztatni a karrierjét és
kénytelen beállni a fősodorba. Az idősebb, ettől már nem tartó kutatókat meg elmaradottsággal,
konzervatízmussal,  stb.  lehet  megbélyegezni  s  állításaikat  a  „diagnosztikus  bélyegek”  vagy
bizonyitékok hiányára való hivatkozással elutasítani.. Bármivel, a szent cél, a dinoszaurusz-biznisz
fenntartása  érdekében!  A  probléma  csak  az,  hogy  az  elvárt  bizonyitékokkal  ők  maguk  sem
rendelkeznek.  Ez nem összeesküvés elmélet,  hanem sajnos személyes tapasztalata annak a pár
utolsó mohikánnak, aki még ki meri jelenteni, hogy:

„minden madár tollas állat, de nem minden tollas állat madár!”

Bár,  már  ezt  is  elorozták  tőlük,  hiszen  ma már  a  dinoszaurusz-madár  leszármazás  hívei  is
fennhangon  hirdetik  ugyanezt,  igaz,  arra  hivatkozva,  hogy  a  madarak  tulajdonképpen
dinoszauruszok.

A szövegben nem véletlenül van általánosabban tárgyalva a dinoszauruszokra vonatkozó rész
mint  az  ősmadarakat  taglaló.  Egyrészt  szakmai  ártalamból,  hiszen  a  szerző  bevallottan
„ősmadarász”, másrészt mivel míg az előbbi téma eléggé közismert, az utóbbiról elég keveset tudnak
még az őslénytan vagy biológia területén tevékenykedők is és sajnos, az a kevés is gyakran hibás.

A szöveghez nem mellékeltünk szemléltető ábrákat, fotókat, táblázatokat, diagramokat, stb, mivel
ezek bőségesen megtalálhatóak az interneten is, ha a szöveg kulcsszavait beírjuk a keresőkbe. A cél
ugyanis elsősorban nem a szemléltetés, hanem egy nem ortodox gondolkodásmód serkentése lenne.



A dinoszaurusz kutatás rövid története
A dinoszaurusz elnevezés sir Richard Owentől származik 1842-ből és a „dynos” = rettentő és

„saurus” = gyík szavakból tevődött össze. Ez önmagában is jelzi, hogy ebben az időben a nagy/óriás
méretű hüllőmaradványokat sorolták be ebbe a kategóriába. Az, hogy a dinoszauruszok a hüllők egy,
a gyíkoktól eltérő és különálló csoportját képezik, csak később derült ki.

De  a  névalkotás  is  jóval  azután  történt  meg,  hogy  a  földből  talajmozgások,  vízfolyások,
építkezések, bányászat, stb. következtében napfényre kerültek a jórészt sárkány-maradványoknak
tartott csontok és lábnyomok.

Ilyen jellegű utalásokkal már az ókorból találkozunk, így a görögországi kolofoni Xenophanes és
sardisi Xanthos jelzéseiből,  közép-ázsiai kereskedők griffekről szóló meséiből,  az időszámításunk
előtti 3. századi Kínából, a Jin dinasztia idejéből, majd a középkorból akár Leonardo da Vincitől is.

Tudományos  jelleggel  viszont  első  ízben  Robert  Plot  rajzol  le  1677-ben  egy  combcsontot
„Scrotum humanum” néven, Chipping Norton (Oxfordshire, Anglia) középső-jura rétegéből, de végül
azt tételezte fel, hogy esetleg egy, a rómaiak által hozott, afrikai elefántnak lehet a maradványa.
Utólag Megalosaurusnak bizonyult.

Az első ma is vizsgálható dinoszauruszlelet a Cambridgei Egyetem gyűjteményében található.
Már  John  Woodward  professzor  1728-ban  megjelent  katalógusában  is  szerepel  a  szintén
Megalosaurustól  származó  maradvány.

Szintén Angliából ismert a Joshua Platt kövületgyűjtő által 1755-ben jelzett három nagy csigolya
Stonesfieldből.  Ez  is  Megalosaurus  maradvány,  akár  a  szintén  onnan  a  Cambridgei  Egyetem
múzeumába 1784-ben került lapocka, majd 1809-ben egy újabb csigolya is.

Ezzel egy időben a Csatorna túlsó oldalán, Normandiában 1776-ban dinoszaurusz csigolyákat és
combcsontot fedezett fel Dicquemare abbé, míg a Georges Cuvier által 1808-ban illusztrált csigolya
egy Theropoda maradványának bizonyult.

Észak-Amerikában is már a XIX. század elejétől ismertek hasonló ősmaradványok. Így 1806-ban
William Clark ír le a Yellowstone folyó mellől óriási bordákat, majd a Connecticut Valley-ből 1820-
ben embercsontoknak tartott Coelurosaurus maradványokat jeleznek.

Tudományos elnevezéssel először William Buckland tiszteletesnél, az Oxford Egyetem ásványtan
tanáránál találkozunk, aki a Megalosaurus („Megalos”= nagy, óriás, illetve „saurus”=gyík) nevet
megalkotta 1824-ben, Georges Cuvier-rel tartott konzultációk után. Rá egy évre, 1825-ben, Gideon
Mantell doktor Sussexben talált fogak alapján egy növényevő dinoszauruszként írja le és nevezi el az
Iguanodont.  Ezután számos új  maradvány került  felfedezésre és leírásra mind Angliában,  mind
Franciországban  (Eudes  Deslongchamps  1838-ban  a  Poikilopleuron  bucklandit),  mind
Németországban  (Hermann  von  Meyer  1837-ben  írja  le  a  Plateosaurust).

A  londoni  1850-51-es  világkiállításon  már  bemutatják  az  Iguanodon,  a  Megalosaurus  és  a
Hyalosaurus modelljeit, szobor formában. Richard Owen tulajdonképpen ezekre a típusokra alkotta
meg a dinoszaurusz kifejezést. A szobrok a mai napig láthatóak a londoni Crystal Palace parkban,
ahova a világkiállítás után elhelyezték őket.

Thomas H. Huxley már 1867-ben azt hirdeti, hogy a madarak a dinoszauruszok mai utódai, de az
ősmadárnak tekintett Archaeopteryx tollazata miatt ezt az elképzelést akkor még nem fogadták el.



Harry G. Seeley a XIX. századi angol dinoszaurusz kutató a kor őslénytanának másik nagy alakja.
Az  ő  nevéhez  fűződik  a  dinoszauruszok  mai  napig  is  érvényes  osztályozása  1887-ben  a
medencecsontok  helyzetének  alapján  Saurischia  (Gyíkmedencéjűek)  és  Ornithischia
(Madármedencéjűek)  néven,  valamint  a  dél-afrikai  Karoo lelőhely  felső  permbeli  és  kora triász
időszaki Therapsidáinak (emlős jellegű őshüllők), valamint más gerinceseinek kutatása is.

A belgiumi Bernissart  szénbányáiból  tömegesen napvilágra került  alsó-kréta korú Iguanodon
leletek legismertebb kutatója Louis Dollo volt, aki 1882-ben kezdte el ilyen irányú munkáját. Más
dinoszaurusz  és  gerincesfaunák  feldolgozásán  kívül  nagy  érdeme  a  paleobiológiának  mint
tudományágnak  a  megalapítása,  valamint  a  róla  elnevezett  törvényszerűség,  az  evolúció
visszafordíthatatlanságáról,  amelyet  Othenio  Abel  segítségével  fogalmazott  meg.

A német nyelvterületek legismertebb XIX. sz. végi - XX. sz. eleji dinoszaurusz kutatója Friedrich
von Huene. Európán kívül kutatott Afrikában és Dél-Amerikában is.  A hires afrikai Tendanguru
lelőhely legismertebb kutatója a szintén német Eberhard Fraas volt a XX. sz. első évtizedében.
Rajtuk kívül számos más paleontológus is kutatott Afrikában gerincesek, de főleg dinoszauruszok
után. Így a német Ernst Stromer von Reichenbach és a francia Albert-Felix de Lapparent abbé is.

A XX. sz. első évtizedeinek egyik legjelentősebb dinoszaurusz kutatója a magyar Nopcsa Ferenc
báró,  aki  1897-ben  mindössze  húsz  évesen  tartja  első  előadását  Bécsben  azokról  az  őshüllő
maradványokról amelyeket a húga s majd ő maga talált az erdélyi, szentpéterfalvi birtokukon s
amelyekkel tanára, a neves Eduard Suess osztrák geológus tanácsára kezdett el foglalkozni. Rövid
idő alatt a kor legismertebb dinoszaurusz szakértői között találjuk. Egyúttal a kárpát-medencei és
magyarországi dinoszaurusz kutatások első és a mai napig egyik legjelentősebb alakja is.

A  kezdeti  észak-amerikai  dinoszaurusz  kutatásokról  már  volt  szó,  de  a  fellendülést  a  két
paleontológus óriás:  Edward D. Cope és Othniel.  Ch.  Marsh rivalizálása eredményezte.  Kezdeti
barátságuk és munkatársi viszonyuk később nyílt ellenségeskedésbe torkollott, viszont a versengés
(amelyet  „csontháború”  néven  jegyez  a  tudománytörténet)  óriási  leletanyag  felfedezéséhez  és
számtalan új taxon leírásához vezetett. Másik jelentős eredménye az volt, hogy tanítványaik révén a
következő évtizedekben jelentős új felfedezések láthattak napvilágot. Ezt az időszakot szokták az
őslénytan „aranykorának” is nevezni. Számtalan teljes csontvázat vagy ép csontot sikerült napfényre
hozni az Egyesült Államok középső és nyugati területein. Ezek vannak kiállítva az amerikai és más
nagy múzeumok termeiben.

Ázsia  és  elsősorban  Mongólia  és  Kína  területei  a  múlt  század  elején  1920-ig  szűzföldnek
számítottak ezen a téren, bár Marco Polo, Przewalski és más utazók révén már voltak információk
onnan is.  A nyitást  a  new yorki  Természettudományi  Múzeum által  1920-ban a Góbi-sivatagba
szervezett  kutató-expedíció  jelentette.  Ennek  eredményeként  számos  még  addig  ismeretlen
dinoszaurusz típust találtak és azonosítottak és felfedezték az első dinoszaurusz tojásokat is. Ezután
még  számos  kutatóexpedíció  dolgozott  Mongólia  és  Kína  területén  a  két  világháború  közti
időszakban. A II. világháború után szovjet-orosz és lengyel expedíciók folytatták a kutatómunkát
ezen a területen egészen az utóbbi évtizedekig, amikor ismét fellendült az ez irányú kutatások iránti
érdeklődés, főleg Kinában, s ennek az eredménye többek közt a észak-kelet kínai Liaoning tartomány
hírneves tollas dinoszaurusz lelőhelyeinek a felfedezése is, más jelentős lelőhelyek társaságában.
Előzetesen nyugati kutatók nemigen kaptak lehetőséget Kínában a terepen való kutatásokra, s így
gyűjtőmunkájuk főleg a helyi „patikusok” készleteinek a felvásárlásából állt, mivel az előbbiek a kínai
népi  gyógyászat  művelése  révén a  fossziliáknak is  gyógyító  erőt  tulajdonítottak s  porrá  őrölve
használták fel őket.

Párhuzamosan,  Dél-Amerika,  Ausztrália,  sőt  Antarktisz  is  célterületnek  nyilvánult  az  utóbbi
évtizedekben, az európai (franciaországi, spanyolországi, svájci, magyarországi, romániai) és ázsiai



(főleg indiai) új lelőhelyek felfedezése mellett.

Az  ismeretterjesztés  új  módszerei  (tv-csatornák,  filmek,  DVD-k,  vándorkiállítások szervezése,
könyvkiadás,  Jurassic-parkok  létrehozása,  stb.)  és  a  jelentős  propaganda  tevékenység
eredményeként  a  dinoszauruszok  a  mai  emberiség  számára  közismert  lényekké  váltak,  a
népszerűség  minden  pozitív  és  negatív  hozamával  együtt.

A dinoszauruszok eredete és evolúciója
A dinoszauruszok diapszid koponyával bírva, eltérnek a többi másféle koponyatípussal rendelkező

hüllőtől. Erre a koponyatípusra az jellemző, hogy az agykoponya két oldalán két-két ablak („halánték
nyílás”), valamint két-két halántékív található. Jellemző még, hogy a nyakszirti bütykeik összenőttek,
s ez jelentősen megnöveli a nyak és a fej közti mobilitást. A szemüregek nagyok és belső csontos
faluk összenőtt. Ez megakadályozza, hogy az agyvelő behatoljon a két szemüreg közé az orrtájékig és
ez egyúttal behatárolja az agy méretét és felépítését is. Ez a koponyatípus nem egyformán alakul a
továbbiakban minden diapszid hüllőnél, hanem számos módosulást mutathat.

Jó  lenne ha  ezt  tudomásul  vennék azok a  kutatók  is,  akik  nagyvonaluan kijelentik,  hogy a
madárkoponya az tulajdonképpen dinoszaurusz koponya. Persze, hiszen a dinoszaurusz koponya meg
diapszid Archosaurus koponya, ahogy a madárkoponya is az. A kör bezárult!

A dinoszauruszok a diapszid koponyájúak közt is különleges helyet foglalnak el.

A  legrégebbi  ismert  diapszid  hüllő  a  Petrolacosaurus,  amely  az  USA-beli  Kansas  késő-
karbonjában élt. Ez azt is jelenti, hogy a hüllők már igen korán, még a kétéltűekből való kiváláskor
már külön evolúciós vonalakat képeztek. Ezt a nyakszirti bütykök állapota jelzi.

A kétéltűek koponyája ugyanis két nyakszirti bütyökkel csatlakozik az első nyakcsigolyához. A
diapszidáknál  és  a  kérdéses  besorolhatóságú Anapsidáknál  (teknősök)  a  két  bütyök egymáshoz
közeledve az öreglyuk (az a nyillás ahol az agy a gerincvelőhöz kapcsolódik) alatt összenő. Ez a jelleg
megmaradt a mai napig. Ezzel szemben a másik fejlődési vonalon, a Synapsidáknál (belőlük fejlődtek
ki az emlősök) a két bütyök az öreglyuk két oldalára húzódik s ezáltal kettős ízülettel kapcsolódik az
első nyakcsigolyához. Ez utóbbi koponya típusnál a két szemgödör nem határos egymással, s így az
agy egészen az orrtájékig hatolhat, meghatározva ezáltal mind a rá jellemző szerkezetet, mind a
méretet.

A permtől kezdve a diapszidák két jól elkülöníthető ágban fejlődtek tovább: a Lepidosauromorpha
és az Archosauromorpha típusokban.

Az előzőhöz tartoznak a gyíkok,  kígyók és a hidasgyíkok,  míg az utóbbihoz a krokodilok,  a
rhynchoszauriák, proteroszauriák, dinoszauruszok, pteroszauruszok és a madarak.

Az  utóbbi  ágat  szintén  két  jól  elkülöníthető  típusra  oszthatjuk:  a  Nonarchosauria  és
Archosauriformesre.  Az  előbbiekhez  tartoznak  például  a  Rhynchosauriák,  s  mások.

Az Archosauriformes típus legrégebbi ismert formája az Archosaurus,  amelyet L.P. Tatarinov
azonosított 1960-ban Közép-Oroszország felső-permjéből. A részleges csontváz csontjai hasonlítanak
a Dél-Afrikából, Kínából és Argentínából is ismert, krokodilszerű Proterosuchus jellegeihez. Ebbe a
csoportba sorolják még a szintén felső-perm –  alsó-triász  korú Chasmatosaurus,  Elaphrosuchus
nemzetségeket is. A szintén alsó-triász korú ausztráliai Kalisuchus és Tasmaniosaurus nemzetségek
némileg eltérnek a Proterosuchus-tól.



A kora-triász végén megjelenik két,  az eddigiektől  eltérő típus is:  az Erythrosuchidák és az
Euparkeria. Az előbbiek a kor négylábon járó, jellegzetes ragadozói, hozzávetőleg egyméteres fejjel
és oldalról lapított testtel rendelkezve. Oroszországból és Kínából ismertek. Az utóbbi viszont Dél-
Afrikából és mindössze hozzávetőleg egy méternyi hosszú volt. Feltehetően ez a típus is dominánsan
négy lábon járó lehetett.

A tipikus Archosauria csoport a középső-triásztól ismert és két jól elkülöníthető csoportra oszlik:
Ornithodirák  (elnevezve  J.  Gauthier  révén  1984-ben),  ahova  a  dinoszauruszok  és  a  madarak
tartoznak, valamint a Crocodylotarsik (elnevezve M. J. Benton és J.M. Clark révén 1988-ban), ahova
a krokodilok, és elődeik (Prestosuchidae, Rauisuchidae, Poposauridae, Ornithosuchidae, Aetosauria,
stb) sorolhatók. A két vonal közti különbséget a bokaízület jellege adja (ennek a következménye az
ujjon, illetve a talpon járás), amin a dinoszauruszok és a madarak jellegzetes ujjon járása alapszik.

Az Ornithodirák legkorábbi képviselői a Lagosuchida csoportból kerülnek ki. Argentína középső-
triászából  ismertek ezek a kistermetű,  hosszúlábú,  de jellegeikben már a dinoszauruszokra ütő
állatok (Lagosuchus, Marasuchus, Lagerpeton). Egyeseknél (Lagerpeton) a különös mellső végtag, a
rövid medenceelemek és a szélső lábujjak meghosszabbodása a kapaszkodásra való alkalmasságot
jelzi.

A dinoszaurusz vázmaradványokat csak a felső-triásztól kezdve ismerjük, de már az alsó-triászból
is jeleztek rájuk jellemző lábnyomokat.

Sir R. Owen, akinek a Dinosauria elnevezés köszönhető, még monofiletikus csoportnak tartotta
őket, csak H. G. Seeley sorolta be 1887-ben a dinoszauruszokat a máig is használt két fejlődési
vonalba (Saurischia és Ornitischia) a medence szerkezete és elsősorban a szeméremcsont helyzete
alapján.

Mivel  az  előbbibe  tartozó  Theropoda  és  Sauropodomorpha,  illetve  az  utóbbiba  besorolt
Ornithopoda, Ceratopsia, Stegosauria, Ankylosauria vonalak is számos jellegben eltérnek egymástól,
feltehetően egy polifiletikus hüllőcsoportról van szó.

A valódi dinoszauruszok csak a felső-triásztól (karni) ismertek. Legtöbbjük különálló vázrészek
formájában és főleg Dél-Amerikából. Az egyetlen lehetséges európai dinoszaurusz maradvány ebből
az időszakból a Huene által 1910-ben Skóciából leírt Saltopus. Afrikából a marokkói Azendohsaurus,
míg Ázsiából az indiai Alwarkeria..  Ebből a korból Észak- Amerikából csak Arizonából ismertek
meghatározatlan dinoszaurusznak tekintett maradványok.


