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પ્રકાશકનું વનવરેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ગુજરાતી વિશ્વકોશ તૈયાર કરરે  છરે અનરે તરેના અતયાર 
સુધીરાં પચીસ ગ્ંથો પ્રકાવશત થઈ ચૂકયા છરે. એ ઉપરાંત ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રથર 
છ ગ્ંથોની નિી સંિવધ્મત આિૃવતિ પણ પ્રવસદ્ધ થઈ છરે અનરે હિરે પછી અનય ગ્ંથોની 
સંિવધ્મત આિૃવતિઓ તૈયાર કરિાનું કાય્મ અવિરત ચાલયા જ કરશરે. આનંદની િાત તો 
એ છરે કરે બાળવિશ્વકોશનો સુંદર રંગીન વચત્ો સાથરેનો પ્રથર ખંડ પણ પ્રકાવશત થયો 
છરે. ચકરત્કોશ, પકરભાષાકોશ જ રેિા કોશ તૈયાર કરિાની કારગીરી પણ ચાલરે છરે. 

િળી, રહતિના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રરાણભૂત અનરે સિ્મગ્ાહી રાકહતી 
અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરિાની યોજના કરરેલ છરે. તરે અનુસાર કર્મયોગી સિ. 
સાંકળચંદભાઈ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી, શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર 
ગ્ંથશ્રેણી, શ્ી ગંભીરચંદ ઉરરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ાશ્રેણી તથા પૂજય શ્ીરોટા 
સંશોધનશ્રેણી – એર જુદી જુદી શ્રેણીઓનાં પુસતકો પ્રકાવશત કરિારાં આિરે છરે. આ 
ઉપરાંત શ્ી નિનીતભાઈ શાહ પ્રરેકરત ધનય ગુજ ્મરી કરેનદ્ર દ્ારા પણ ગ્ંથપ્રકાશનની 
પ્રિૃવતિ ચાલરે છરે. અતયાર સુધીરાં જુદી જુદી શ્રેણીરાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા 
28 પુસતકો પ્રગટ થયાં છરે.

કર્મયોગી સિ. સાંકળચંદભાઈ પટરેલ ગ્ંથશ્રેણી અંતગ્મત દસરું પુસતક 
‘ડાયનોસૉર’ પ્રગટ કરતાં સંસથા આનંદ અનુભિરે છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના વિજ્ાન 
વિભાગ સાથરે ઘણાં િષ્મ સુધી સંકળાયા પછી કરેટલાક સરયથી અરરેકરકા સથાયી થયરેલા 
શ્ી પ્રિીણસાગર સતપંથીએ આ પુસતક તૈયાર કરી આપયું છરે.

આ પુસતકરાં પૃથિીના પટ પર ભૂસતરીય અતીતરાં થઈ ગયરેલાં વિશાળકાય 
સરીસૃપોના સરૂહ ‘ડાયનોસૉર’ની વિસતૃત રાકહતી રજૂ કરીનરે િાચકોની વજજ્ાસાનરે 
તૃપ્ત કરી છરે. ડાયનોસૉરના ઉદયથી શરૂ કરી તરેની ઉત્કાંવત, તરેના વિવિધ પ્રકારો, 
તરેના જીિાિશરેષોના પુરાિા અનરે તરેની જાળિણી તરેરજ વનદશ્મન ઉપરાંત અનય કરેટલીક 
સંલગ્ન રાકહતી આપરેલ છરે. િળી શકય તરેટલાં વચત્ો, ચાટ્મ, સારણીઓ અનરે રંગીન 
વચત્ોથી પુસતક િધુ સુંદર બનયું છરે.

આ પુસતક રાટરે શ્ી વગરીશભાઈ પંડ્ાએ આપરેલા સાથ-સહકાર બદલ તરેરના 
ખાસ આભારી છીએ. ઉપરાંત શ્ી આર. િાય. ગુપ્તરેનો પણ ઋણસિીકાર કરીએ 
છીએ. પુસતક િાંચતાં પહરેલાં તરેની ભૂવરકા િાંચી જનારનરે પુસતક વિશરેષ રસપૂણ્મ 
લાગશરે.

આશા છરે કરે આ પુસતકનરે પણ વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં અનય પ્રકાશનોની જ રેર 
ઉરળકાથી આિકાર રળશરે.

અરદાિાદ ધીરુભાઈ ઠાકર

તા. 5-9-2009 કુરારપાળ દરેસાઈ



ભૂવમકા

‘જુરાવસક પાક્મ’ ચલવચત્રે દરેશ-પરદરેશરાં જ રે ધૂર રચાિી, તયારબાદ લોકોનરે 
ડાયનોસૉર વિશરે િધુ નરે િધુ જાણકારીની ઇંતરેજારી િધી. સરકારી અનરે ખાનગી 
શૈક્ષવણક સંસથાઓરાં નાનારોટા જુરાવસક પાક્મ, વચત્હરીફાઈ િગરેરરેનું આયોજન 
કરિાના વિચારો સૂઝયા. ગીર (GEER) ફાઉનડરેશન, ઇંદ્રોડા પાક્મરાં ડાયનોસૉરના 
વિવિધ પ્રકારોનું લાઇફસાઇઝ રૉડવલંગનું નૈસવગ્મક પયા્મિરણરાં સુંદર આયોજન 
કરિારાં આવયું છરે. ગીર ફાઉનડરેશનરે તરેના ‘સૃવટિ’ સારવયકનો ‘ડાયનોસૉર’ વિશરેષાંક 
કડસરેમબર 2001રાં પ્રકાવશત કયયો છરે.

ડાયનોસૉરના વિવિધ પ્રકારો, તરેરનો ઉદભિ, ઉત્કાંવત અનરે વિલોપન વિશરે 
રુવચકર ભાષારાં સળંગ રાકહતીપૂણ્મ અનરે ખાસ કરીનરે ભૂસતરશાસ્ત્રના સંદભ્મરાં 
લખાયરેલું પુસતક ‘ડાયનોસૉર એ ડૉ. પ્રિીણસાગર સતપંથીની વિદ્તિા અનરે પકરશ્રનું 
પ્રતીક છરે. પ્રો. સતપંથી ખંભાતની કૉલરેજરાં વયાખયાતા હતા. આ ઉપરાંત તરેરણરે 
કરેડીલા, ગુજરાત ફારા્મ, સરેલયુલોઝ પ્રોડક્ટસ, રનીષ ઑગગેવનક જ રેિી પ્રવતવષ્ઠત 
કંપનીઓરાં ઔદ્ોવગક સલાહકાર તરીકરે પોતાની રૂલયિાન સરેિાઓ આપી છરે. ખાસ 
તો પ્રો. સતપંથીએ ગુજરાતી વિશ્વકોશના રસાયણ વિભાગના અવધકરણ-લરેખનરાં 
પણ પ્રદાન કરરેલું છરે. આ પુસતકના લરેખનરાં રૂલયિાન સુધારા કરી આપનાર તરેરજ 
ડાયનોસૉર વિશરેની કરેટલીક ઉપયોગી રાકહતી પૂરી પાડનાર પ્રો. વગરીશભાઈ પંડ્ા 
એર. જી. સાયનસ કૉલરેજ, અરદાિાદરાં અગાઉ જીયૉલૉજી વિભાગના અધયક્ષ હતા. 
ગુજરાત વિશ્વકોશ દ્ારા પ્રકાવશત તરેરનું ‘ભૂકંપ’ વિશરેનું પુસતક પણ ખૂબ જાણીતું છરે.

આિા વસદ્ધહસત વિદ્ાનોએ લખરેલું ‘ડાયનોસૉર’ પુસતક ઉચચ સતરરે  પણ સંદભ્મ 
પુસતક તરીકરે ઉપયોગી નીિડશરે. આ પુસતકરાં ભૂસતરશાસ્ત્રના પ્રખર અભયાસી તરીકરે 
રધય પ્રકલપ(Mesozoic Era)ના ટ્રાયાવસક, જુરાવસક અનરે ક્કટરેવશયસ કલપો દરવરયાન 
વિવિધ ડાયનોસૉરનાં ઉદભિ, વિકાસ, ઉત્કાંવત તથા વિલોપનની પ્રક્કયાઓનો ્કરબદ્ધ 
અહરેિાલ આપયો છરે. તરે રાત્ જ રે તરે કલપરાં રળી આિતાં અશરીભૂત પ્રાણીઓની યાદી 
નથી. જુદા જુદા કલપોરાં પૃથિીના પરેટાળરાંથી રળી આિતા અશરીભૂત અિશરેષોના 
કંકાલતંત્ોનરે ્કરબદ્ધ ગોઠિીનરે તરેરાંથી કરેિા પ્રકારનાં ડાયનોસૉર તૈયાર થાય છરે, તરેરજ 
તરેનરે મયુવઝયર સપરેવસરરેનસ તરીકરે શો-કરેસરાં રજૂ કરી શકાય તરેની પણ રાકહતી આપી 
છરે. પૃથિીના પરેટાળરાં જુદા જુદા સતરરે  પ્રાણીઓના અિશરેષો કરેિી રીતરે સચિાય છરે, 
કરેિી રીતરે રૂપાનતર પારરે છરે, અનરે તરે કયા સરયનું પ્રવતવનવધતિ ધરાિરે છરે તરેની વિગતો 
આ પુસતકરાં રળી રહરે છરે.

પુસતક રંગીન વચત્ો, ચાટ્મ અનરે સારણીઓથી સુસજ્જ છરે. તરેથી તરેની આકષ્મકતારાં 
ઘણો િધારો થયો છરે. પુસતકરાં ગ્રૅજયુએટ સતરથી ઊંચા પ્રકારનું સાકહતય ઉપલબધ 
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છરે. કયારરેક િધુ પડતું ટરૅકવનકલ હોિાનો ભય છરે. પરંતુ જ રેની પાસરે પૂિ્મ-ભૂવરકા તૈયાર 
છરે તરેિા િાચકોનરે આ પુસતક જરૂર ઉપયોગી નીિડશરે.

‘ડાયનોસૉરનું વિલોપન કરેિી રીતરે થયું ? – એ પ્રશ્ન સહરેલો છરે, પરંતુ તરેનો 
સિ્મકાલીન પ્રતયુતિર આપિો અવત કકઠન છરે’ એિું વિધાન એડવિન કૉલબટ્મ નારના 
પ્રખયાત પ્રાણી-અવશરવિદ અનરે ‘અરરેકરકન મયુવઝયર ઑફ નરૅચરલ કહસટ્રી’ના કયુરરેટરરે  
કયુું છરે. તરેરના તલસપશશી ઊંડા અભયાસનું તાતપય્મ વિલોપનની ઘટના ઉપર પ્રકાશ 
ફેંકરે છરે. તરેરના રત રુજબ ‘ક્કટરેવશયસ કલપનો ઉતિરાધ્મ અનરે ‘વસનરેઝોઇક પ્રકલપ’ના 
‘પલાયોસી કલપ’ના પૂિા્મધ્મ સરયગાળાના સં્કાંવત કાળરાં (આશરરે  100 વરવલયનથી 
60 વરવલયન િષ્મના ગાળારાં) પૃથિી ઉપર બરે રોટા ફરેરફારો થયા : (1) પૃથિી ઉપરના 
ખંડો-રહાખંડોરાં ઊથલપાથલ, અનરે (2) સપુષપ િનસપવત(એકદળી અનરે વદ્દળી 
િનસપવત)નો ઉદભિ. બદલાતી પકરવસથવતનરે અધીન સપુષપ િનસપવતએ અનુકૂળતા 
સાધી આજ સુધી રાત્ તરેનું અવસતતિ ટકાિી રાખયું નથી, પરંતુ િનસપવતસૃવટિરાં 
તરેનું ‘પ્રભુતિ’ પણ દાખવયું છરે. િનસપવતસૃવટિરાં આ સપુષપ િનસપવત સૌથી રોટો 
જિૈ-વિવિધતા ધરાિતો િગ્મ છરે. વિશાળકાય ડાયનોસૉર વસિાયના અનરેક નાના રોટા 
પ્રાણીસરૂહોએ અનુકૂળતા સાધી આજ સુધી પોતાનું અવસતતિ ટકાિી રાખયું છરે.

હિરે પ્રશ્ન એ ઉપવસથત થાય છરે કરે, વિશાળકાય ડાયનોસૉર આિી અનુકૂળતા 
સાધિારાં શા રાટરે વનષફળ ગયાં. અત્રે એ નોંધિું જરૂરી છરે કરે આકક્મયોઝોઇક અનરે 
રરેસોઝોઇક પ્રકલપરાં ટ્રાયલોબાઇટ અનરે ઍરોનાઇટ જ રેિી વિશાળ કાયા ધરાિનારાં 
અપૃષ્ઠિંશીય પ્રાણીઓ પણ વિલોપન પામયાંનાં ઉદાહરણો છરે. વિશાળકાય ડાયનોસૉર 
બદલાતા પયા્મિરણરાં અનુકૂવલત શા રાટરે ન થઈ શકયાં તરેનાં પણ કારણો છરે : પરવરયન 
કલપરાં ડાયનોસૉરના પ્રકારનાં પ્રાણીઓનો પ્રથર ઉદભિ થયો. તરે િખતનું પયા્મિરણ 
વિશાળકાય શરીરવિકાસ રાટરે િધુ અનુકૂળ હતું. આ અનુકૂળતાનરે કારણરે, ખોરાકની 
વિપુલતાનરે કારણરે વિશાળકાય ડાયનોસૉર ઉદભવયાં અનરે તરેની સાથરે સાથરે તરેરનો 
વશકાર કરનાર વિશાળકાય રાંસાહારી ડાયનોસૉર પણ ઉદભવયાં. આ અનુકૂળતાનરે 
કારણરે ડાયનોસૉર રધયયુગના પ્રકલપરાં એકચ્કી વિશાળકાયનાં પ્રાણીઓ બનયાં. 
24.4 રીટર(80 ફૂટ) લાંબાં અનરે 40-50 ટન િજન ધરાિતાં રહાકાય પ્રાણીઓ 
ઉદભવયાં. તરેરના રાટરેનું આ અનુકૂલન 150 વરવલયન િષ્મ રહું. આર, આ વિશાળકાય 
ડાયનોસૉર રાત્ વિશાળકાય ન રહાં પણ એકચ્કી શાસક બની રહાં. ઉત્કાંવતનો 
આિો અનુકૂળ ગાળો રળી જતાં ડાયનોસૉર ઉત્કાંવતની ચરર સીરાએ પહોંચી ગયાં. 
તરેરનું આ રાજય ટ્રાયાવસક, જુરાવસક અનરે ક્કટરેવશયસ કલપના ઉતિરાધ્મ ગાળા સુધી 
ચાલયું.

સાનુકૂળ પકરવસથવતરાં ઉત્કાંવતનો િરેગ અનરે તરેની કદશા પણ અનુકૂળ રહરે 
છરે. પ્રાણીઓ વિવિધ અનુકૂળતા સાધી ઉત્કાંવત પારરે છરે. જ રે જીિો આ સંઘષ્મ સારરે 
અનુકૂલન નથી પારી શકતા તરે નાશના પંથરે જાય છરે. સાનુકૂળ પકરવસથવતરાં આ 



  7

વિશાળકાય ડાયનોસૉર ઉત્કાંવતની ચરર-સીરાએ અપકરિત્મનીય રીતરે પહોંચી 
ગયાં હતાં. ક્કટરેવશયસના ઉતિરાધ્મ અનરે કરેનોઝોઇકના પૂિા્મધ્મ કાળરાં પૃથિી ઉપર 
થયરેલ ઊથલપાથલ અનરે િનસપવત સૃવટિરાંના એકાએક ફરેરફારો સારરે પોતાની 
જાતનરે બચાિી શકયાં નકહ. િળી જરીન ઉપરની ઊથલપાથલનરે કારણરે તરેઓ જ રે 
તરે વિસતારોરાં એકબીજાથી અલગ પડી બંદીસત બની ગયાં. આિાં રાક્ષસી કદનાં 
ડાયનોસૉર રાટરે ફરવજયાત આતરઘાતી વિલોપન એક જ રાગ્મ રહો. આ જ કારણથી 
આિાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો એક સથળરે રોટી સંખયારાં સાંપડરે છરે. આ કારણો 
ઉપરાંત અનય કારણો તરેરના વિનાશ રાટરે જિાબદાર હશરે, તરેનરે નકારી શકાય નકહ. 
‘ઓિરસપરેવશયલાઇઝડ’ ડાયનોસૉર પ્રથર આ આપવતિનો ભોગ બનયાં. સાપ, ઘો, 
કાચબા કરે રગર જ રેિાં અનય સરીસૃપો તરેરના પ્રરાણરાં નાના કદનરે કારણરે ઉત્કાંવતનરે 
પગલરે નિાં નિાં અનુકૂલનો ગ્હણ કરી બચી ગયાં. પૃથિી ઉપરની આિી કોઈ 
ઊથલપાથલરાં નાના શરીરિાળા જીિોનરે બદલાતા પયા્મિરણરાં સિબચાિની તકો 
હંરરેશાં િધારરે  રળરે છરે.

તરનરે જાણીનરે આશ્ચય્મ થશરે કરે 600 વરવલયન િષ્મથી અનરેક આપવતિ કરે 
ઊથલપાથલનો સારનો કરી આજ રે પણ આ પ્રજીિો લગભગ તરેની તરે જ જિૈ-વિવિધતા 
સાથરે જીિી રહા છરે. – કારણ તરેરની સૂક્ર અનરે અવતસૂક્ર શરીરરચના !

બીજો આિો સફળ પ્રાણીિગ્મ તરે કીટકોનો છરે. કીટકોનું સામ્ાજય 450 વરવલયન 
િષ્મથી ચાલરે છરે. પૃથિી ઉપરની તરાર જીવિત જાવતઓની કુલ સંખયાના 65-70 ટકા 
રાત્ કીટક િગ્મનાં પ્રાણીઓ છરે. દુવનયા ઉપરની તરાર િનસપવત-જાવતઓની સંખયા 
350 લાખની આસપાસ છરે, તરેરાં રાત્ સપુષપ િનસપવત-જાવતઓની સંખયા આશરરે  
250 લાખની હશરે. તરેની સારરે પ્રાણીજગતની 15 લાખ જાવતઓ (species) પૈકી રાત્ 
કીટકોની જાવતઓની સંખયા 12 લાખ ઉપરાંત ગણાય છરે. કીટકોની સફળતાનું એક 
કારણ, િૈજ્ાવનકો તરેના નાના કદનરે આપરે છરે.

‘કીડીનરે કણ અનરે હાથીનરે રણ’ – આડકતરી રીતરે તરેની શાશ્વતી કરેટલી 
ભરોસાપાત્ છરે તરેના તરફ આપણં ધયાન ખેંચરે છરે. પ્રાણીઓ કરે કોઈ પણ જીિરાં 
રહાકાય શરીર હોિું તરે લાભકારક છરે, પરંતુ તરેની સાથરે તરેના અવસતતિની સાતતય 
ટકાિી રાખિા સારરે જોખર પણ ખડુ ંકરરે  છરે. વિશાળકાય ડાયનોસૉર એ િરદાનરૂપ 
છરે કરે શાપરૂપ છરે તરે તરેનો લાંબો ઇવતહાસ જ કહી શકશરે.

તા. 15-8-2009 આર. વાય. ગુપ્રે

વનિૃતિ વપ્રવનસપાલ અનરે

ભૂતપૂિ્મ પ્રોફરેસર ઑફ ઝૂલૉજી,

ગુજરાત કૉલરેજ, અરદાિાદ
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કરેનોઝોઈક 
યુગ (6.5 

કરોડ િષ્મથી 
આજ પયુંત)

ચતુથ્જજીવયુગ 20 લાખ િષ્મથી આજ પયુંત

કાલખંડ

અિા્મચીન 10,000 િષ્મથી આજ પયુંત

પલાયસટોસીન 20, લાખ િષ્મથી 10,000 િષ્મ

તૃતીય જીિયુગ 6.5 કરોડ િષ્મથી 20 લાખ િષ્મ

કાલખંડ

પલાયોસીન 50 લાખ િષ્મથી 20 લાખ િષ્મ

રાયોસીન 2.5 કરોડ િષ્મથી 50 લાખ િષ્મ

ઑવલગોસીન 3.8 કરોડ િષ્મથી 2.5 કરોડ િષ્મ

ઇયોસીન 5.4 કરોડ િષ્મથી 3.8 કરોડ િષ્મ

પરેવલયોસીન 6.5 કરોડ િષ્મથી 5.4 કરોડ િષ્મ

મધય જીવયુગ

(22.5 કરોડ 
િષ્મથી 6.5 
કરોડ િષ્મ)

ક્કટરેવશયસ 13.5 કરોડ િષ્મથી 6.5 કરોડ િષ્મ

જુરાવસક 19.5 કરોડ િષ્મથી 13.5 કરોડ િષ્મ

ટ્રાયાવસક 22.5 કરોડ િષ્મથી 19.5 કરોડ િષ્મ

પ્રથમ જીવયુગ 
(59 કરોડ 

િષ્મથી 22.5 
કરોડ િષ્મ)

પવર્મયન 28 કરોડ િષ્મથી 22.5 કરોડ િષ્મ

કાબયોવનફરેરસ 34.5 કરોડ િષ્મથી 28 કરોડ િષ્મ

ડરેિોવનયન 40 કરોડ િષ્મથી 34.5 કરોડ િષ્મ

સાઇલયુકરયન 44 કરોડ િષ્મથી 40 કરોડ િષ્મ

 ઑડયોવિવસયન 50 કરોડ િષ્મથી 44 કરોડ િષ્મ

કરૅવમરિયન 59 કરોડ િષ્મથી 50 કરોડ િષ્મ
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પ્રાગ્્જીવયુગ 
250 કરોડ 
િષ્મથી 59 
કરોડ િષ્મ

નૂતન રધયજીિયુગ 90 કરોડ િષ્મથી 59 કરોડ િષ્મ

રધય પ્રાગ્્જીિયુગ 160 કરોડ િષ્મથી 90 કરોડ િષ્મ

પ્રાચીન પ્રાગ્્જીયુગ 250 કરોડ િષ્મથી 160 કરોડ િષ્મ

આદ્ક્જયન 380 કરોડ િષ્મથી 250 કરોડ િષ્મ

હૅદ્ડયન 460 કરોડ િષ્મથી 380 કરોડ િષ્મ

પૃથવીની ઉતપવતિ 460 કરોડ વર્જ વત્જમાન પૂવવે
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ડાયનોસૉર એટલરે પૃથિીના પટ પર ભૂસતરીય અતીતરાં થઈ ગયરેલાં 
વિશાળકાય પ્રાણીઓ. પૃથિી પર કયારરેક તરેરનું અવસતતિ હતું, તરે ખડકસતરોરાંથી 
રળી આિતા તરેરના અિયિોના અવશરભૂત પુરાિાઓ પરથી જાણી શકાય છરે. 
આિાં વિશાળકાય સરીસૃપોનો સરૂહ ‘ડાયનોસૉર નારથી ઓળખાય છરે. આ 
કોઈ એક પ્રાણીનું નાર નથી, વિવિધ જાવત-ઉપજાવતઓરાં અવસતતિ ધરાિતાં 
સરલક્ષણી પ્રાણીઓનરે આિું સારૂકહક નાર અપાયરેલું છરે. ગ્ીક ભાષારાં ‘ડાયનો 
એટલરે ભયંકર અનરે ‘સૉરસ એટલરે ઘો અથિા ગરોળી એિો અથ્મ થાય છરે; અથા્મત્ 
તરે સારાનય ગરોળી જ રેિાં નાનાં પ્રાણીઓ ન હતાં. િાસતિરાં પૃથિી પર અતયાર 
સુધી પરેદા થયરેલાં બધી જ જાતનાં પ્રાણીઓ કરતાં તરે રાક્ષસી કદનાં હતાં. આજના 
હાથી કરતાં તરે પૈકીનાં રહાકાય પ્રાણીઓ અંદાજ રે દસગણં િજન ધરાિતાં હતાં. 
જળચર પ્રાણીઓરાં રાત્ બલૂ વહરેલ (સસતન પ્રાણી) સૌથી રોટુ ંપ્રાણી ગણાય.

વરિકટશ િૈજ્ાવનક કરચાડ્મ ઓિરેનરે 1842રાં તરેનરે ‘ભયંકર ગરોળી (terrible 
lizard) નાર આપયું હતું. તરેરના જીિાિશરેષો, દાંતો અનરે અવસથઓ શોધિારાં 
આવયાં તરે એિું સૂચિતાં હતાં કરે તરેઓ રાક્ષસી કદનાં લુપ્ત થયરેલાં પ્રાણીઓ હશરે. 
ઓિરેનના સરયરાં ડાયનોસૉર વિશરે લોકો જ રે વિચાર ધરાિતા હતા, તરેરાં તરેરનરે 
રાક્ષસી કદનાં, વિરૂપ દરેહરચના ધરાિતાં રાક્ષસી પ્રાણીઓ ગણિારાં આિતાં. પણ 
100 િષ્મની શોધ અનરે સંશોધન પછી તરેરનરે રાટરે હિરે આપણરે િધુ ચોક્કસ વિચારો 
ધરાિતા થયા છીએ. તરેરાંનાં કરેટલાંક ચોક્કસપણરે જરૂર રાક્ષસી કદનાં હતાં, તો 
કરેટલાંક ઘણાં નાનાં અનરે ચરેતનશીલ પ્રાણીઓ પણ હતાં. હાલ સુધીરાં તરેરની 550 
પ્રજાવતઓ જાણીતી બની છરે અનરે બીજી િધુ જાતો શોધાઈ રહી છરે. ડાયનોસૉર આ 
પૃથિી પર એટલી સારી રીતરે અનુકૂળ થઈ ગયરેલાં કરે તરેઓ લાખો િષયો સુધી પૃથિી 
પર જીિંત રહાં અનરે અજાયબી પરાડરે તરેટલા વિવિધ પ્રકારરાં અનરે કદરાં ઉત્કાંવત 
પામયાં. તરેઓ ભૂવર પરના વિવિધ પયા્મિરણીય સંજોગોરાં રહરેતાં હતાં. જોકરે આપણરે 



12 ડાયનોસૉર

હિરે તરેરનાં કદ અનરે હાકડપંજર વિશરે, તરેરના ઉત્કાંવતક સંબંધ વિશરે સારંુ એિું જ્ાન 
ધરાિતા થયા છીએ. પણ તરેરની િત્મણૂક અનરે જિૈવિજ્ાન વિશરે જ રે જાણકારી છરે 
તરે સરજિી રુશકરેલ છરે, તરે વિિાદાસપદ પણ છરે. તરેરની વનશાનીઓના પથ (track 
ways), દફનનાં પયા્મિરણો (burial enviroments), ચારડીની છાપ અથિા 
રહોર, િયસક પ્રાણીઓના જીિાિશરેષો (fossils) અનરે બીજી બાબતો ડાયનોસૉરની 
િત્મણૂક વિશરે જોકરે પ્રકાશ પાડરે છરે, પણ તરેરાંથી જ રે આધારભૂત સારો ઉકરેલ અથિા 
પ્રશ્નનો જિાબ રળરે છરે, તરેનું વનરાકરણ થિાનરે બદલરે તરેઓ િધુ પ્રરાણરાં પ્રશ્નો 
ઊભા કરરે  છરે.

રધય જીિયુગનાં 16 કરોડ િષ્મના કાળગાળા દરવરયાનનાં ડાયનોસૉર પ્રાણીઓ

ડાયનોસૉરની ઉતપવતિ અગાઉનું પૃથવી પરનું પયા્જવરણ

ડાયનોસૉર સિ્મપ્રથર રધય જીિયુગ – Mesozoic era – (િ. પૂ. 22.5 
કરોડ િષ્મથી 6.5 કરોડ િષ્મના 16 કરોડ િષ્મના કાળગાળા)ના ટ્રાયાવસક કાળરાં 
ઉદભવયાં. તતકાલીન પયા્મિરણ અનુકૂળ રહું હોિાથી ્કરશ: તરેરની ઉત્કાંવત થતી 
ગઈ, દરેહનું કદ વિકસતું ગયું અનરે પૃથિીના પટ પર લગભગ બધરે જ વિચરતાં રહાં. 
ટ્રાયાવસક પછીના જુરાવસક કાળરાં વિવિધ જાવતઓરાં તરેરનું રૂપાંતર થતું ગયું, 
રહાકાય બનતાં ગયાં. તરે પછીના ક્કટરેવશયસ કાળ દરવરયાન પયા્મિરણીય સંજોગો 
બદલાતા જિાથી ્કરરે ્કરરે તરે એક પછી એક વિલોપ પામયાં. (વિશદ રાકહતી રાટરે 
જુઓ : વિલોપન.)

રધય જીિયુગના અગાઉના રહાકલપ ‘પ્રથર જીિયુગ (િ. પૂ. 60 કરોડ 
િષ્મથી 22.5 કરોડ િષ્મના 37.5 કરોડ િષ્મના કાળગાળા) દરવરયાન પૃષ્ઠિંશીઓ 
પૈકી રતસયાકદ િગ્મનાં પ્રાણીઓનું અનરે ઉભયજીિીઓનું અવસતતિ હતું; તરે ઉપરાંત 
રૃદુકાય, કીટકિગ્મ, સંવધપાદ જ રેિાં અપૃષ્ઠિંશી પ્રાણીઓ પણ ઉત્કાંવત પામયાં હતાં. 
આ રહાકલપનરે કુલ 6 કાળગાળા – કરૅવમરિયન, ઑડયોવિવસયન, સાઇલયુકરયન, 
ડરેિોવનયન, કાબયોવનફરેરસ અનરે પવર્મયન – રાં વિભાવજત કરિારાં આિરેલો છરે. આ 
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રહાકલપના છરેલ્ા કાળ(પવર્મયન)રાં આકદ સરીસૃપોના ઉદભિનો પ્રારંભ થયરેલો.

રતસયો અનરે ઉભયજીિીઓ રોટરે ભાગરે તો રીઠા કરે ખારા પાણીરાં નભનારાં 
પ્રાણીઓ હતાં. સરીસૃપો પ્રથર િાર પાણીરાં ઉદભવયાં. અરુક કાળગાળા પછી 
તરે પૈકીનાં કરેટલાંક ભૂચર બનતાં ગયાં. કરેટલાંક સરીસૃપો પ્રજનન રાટરે પાણીરાંથી 
નીકળી ભૂવર પર આિતાં ગયાં અનરે ભૂવર પર આશ્ય લરેતાં થયાં, જ રેર કરે રગર 
અનરે કાચબા. ડાયનોસૉરના વિવિધ પ્રકારો પૈકી કરેટલાંક આ રીતરે જળચર બની 
રહાં, તો કરેટલાંક ભૂચર બની રહાં, કરેટલાંકરે તરે પછીના કાળગાળરે ઉડ્ડયન કરિાની 
ક્ષરતા કરેળિી જ રે ખરેચર કહરેિાયાં. િળી કરેટલાંક ડાયનોસૉરરાંથી વિહંગો (પક્ષીઓ) 
તો કરેટલાંકરાંથી સસતન પ્રાણીઓ ઉત્કાંવત પામયાં. આ પ્રાણીઓ િનસપવતઆહારી 
કરે રાંસાહારી હતાં.

પયા્મિરણના અનુકૂલનની સરસયાઓનરે હલ કરતા જઈનરે ઉત્કાંવત પારતો 
ગયરેલો ડાયનોસૉર સરૂહ જ રેટલી સફળતા રરેળિી શકયો તરેટલા પ્રરાણરાં બીજો 
કોઈ પણ સરૂહ સફળ થયો હોય એિું જણાતું નથી. સસતન પ્રાણીઓ લગભગ 
6.5 કરોડ િષ્મથી અનરે રાનિજાવત છરેલ્ાં 10થી 20 લાખ િષ્મથી પૃથિી પર 
અવસતતિ ધરાિરે છરે. આ ઉપરાંત કૃવરઓ, રૃદુશરીરી પ્રાણીઓ, કીટકો, રાછલીઓ, 
ઉભયજીિીઓ ઉત્કાંવતની જુદી જુદી અિસથારાંથી પસાર થતાં ગયરેલાં છરે, તરે 
પૈકીનાં ઘણાંખરાં આજ રે હયાત છરે.

આગળ જોઈ ગયા તરે પ્રરાણરે ડાયનોસૉર પ્રાણીઓએ પૃથિીના પટ પર અંદાજ રે 
16 કરોડ િષ્મ સુધીના સરયગાળા રાટરે એકચ્કી શાસન કરરેલું એર કહરેિારાં કોઈ 
અવતશયોવકત નથી. પૃથિીના 60 કરોડ િષ્મના જીિન-અવસતતિના કાળગાળારાં 
ડાયનોસૉર સરૂહનાં પ્રાણીઓએ જ રે લાંબી અનરે સફળ કારકકદશી ભોગિી તરેનું 
રહસય જાણિા જ રેિું છરે. ડાયનોસૉરની ઉતપવતિ, ઉત્કાંવત અનરે વિલોપનની રાકહતી 
એક વિવશટિ પ્રકારનું ઘટનાચ્ક રજૂ કરરે  છરે.

સસતનોની ઉતક્ાંવત

રોટા ભાગનાં સસતનો ચાર પગિાળાં પ્રાણીઓ છરે. તરેરનરે શરીરરે  િાળ હોય 
છરે, અનરે તરેઓ તરેરનાં બચચાંનરે સતન ગ્ંવથથી દૂધ વપિડાિરે છરે. ગાય, કૂતરાં, િાનરો 
અનરે બરે પગિાળો રાનિી પણ સસતન પ્રાણી છરે.

પક્ષીઓ વસિાય બધાં જ ડાયનોસૉર લુપ્ત થઈ ગયાં પછી ડાયનોસૉર 
પ્રાણીઓએ જ રે પયા્મિરણ છોડરેલું તરેરાં સસતનો આિી ગયાં. પણ સસતનોનરે લીધરે 
ડાયનોસૉરો લુપ્ત નહોતાં થયાં. સસતનો વસનાવપસડોના સરૂહરાં આિરે છરે, જ રેરાં 
તરેરના લુપ્ત થયરેલા સંબંધીઓ પણ આિી જાય છરે. વસનાવપસડો, ડાયનોસૉર પહરેલાં 
અવસતતિરાં આિરેલાં અનરે તરેરનરે આંખની પાછળ ખોપરીરાં ફકત એક જ વછદ્ર 
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છરે. પ્રારંવભક સસતનો કડરરેટ્રોડોન જ રેિાં વસનાવપસડોરાંથી ઊતરી આવયાં અનરે 
ડાયનોસૉર જયારરે  અવસતતિરાં આવયાં તયારરે  તરેઓ પણ અવસતતિરાં આવયાં.

લાખો િષ્મ સુધી સસતનો વસથર રહાં, પણ તરેરનું િૈવિધય ડાયનોસૉર લુપ્ત 
થયાં તરે પહરેલાં શરૂ થિા રાંડરેલું. લાખો િષ્મ પસાર થયાં પછી િાનરો અવસતતિરાં 
આવયા; પણ રાનિીના સંબંધીઓ 30 લાખ િષ્મ પહરેલાં અવસતતિરાં આવયા હોય 
તરેિા કોઈ જીિાિશરેષો રળ્ા નથી, પણ તરે પછીના જીિાિશરેષો રળરેલા છરે. રાનિી 
ડાયનોસૉરો લુપ્ત થયાં પછી, એટલરે કરે 6 કરોડ િષયો બાદ જ અવસતતિરાં આવયો.

સસતન પ્રાણીઓની ઉત્કાંવતના તબક્કા : 1. ડાયરરેટ્રોડોન, પ્રારંવભક વસનાવપસડ; 2. 
લાયકરેનોપસ, વિકવસત વસનાવપસડ; 3. વરિનરેકસોડોન, સસતન પ્રાણી સરકક્ષ વિકવસત 

વસનાવપસડ; 4. રરેગાઝોસટ્રોડોન, પ્રારંવભક સસતન પ્રાણી

પણ પક્ષીઓ અનરે સસતનો જીિતાં રહાં જયારરે  અનય સરૂહો શા રાટરે લુપ્ત 
થયા તરે કોઈ જાણતું નથી, પણ આિો સિાલ સતત પુછાતો રહરે છરે, અનરે તરેનો 
જિાબ આપણરે આપી શકતા નથી !

o
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આપણરે ડાયનોસૉર વવશરે ખરરેખર શું જાણીએ છીએ ?

ડાયનોસૉરના વિવિધ પ્રકારના જીિાિશરેષો રળી આિરે છરે, પણ તરેરાં સૌથી 
સારાનય તો અવસથઓ જ હોય છરે. અવસથઓ દોરડી જ રેિા પ્રોટીન ફાઇબરનાં 
(તાંતણારાં), કૉલરેજનનાં (collagen) બનરેલાં હોય છરે, જ રે એક જાળ જ રેિા બંધારણરાં 
હોય છરે અથિા રૃવતિકાઓ હોય છરે જ રેરાં એપરેટાઇટ ખવનજ (કરૅવલશયર ફૉસફરેટ) 
વનક્ષરેવપત થયરેલું હોય છરે. જયારરે  પ્રાણી રરણ પારરે છરે, તયારરે  પ્રોટીનના તાંતણા 
વિઘટન પારી તરેરાંથી દૂર થાય છરે. તરેથી કોઈ કુદરતી બનાિથી જયારરે  પ્રાણી 
ભૂવરરાં દટાય છરે તયારરે  અવસથ જીિાિશરેષ બની જાય છરે. જ રેરકરે તરે કાદિ અથિા 
રરેતીથી દબાઈ જાય અનરે તરેરાંના પાણીનું િહન થાય. જોકરે કૉલરેજન તાંતણા દૂર 
થાય છરે, પણ તરેની સાથરેનું ખવનજ જળિાઈ રહરે છરે, અનરે તરે રીતરે અવસથઓનો 
આકાર અનરે બંધારણ જ રેિાં હતાં તરેિાં રહરે છરે. પણ તરે પ્રક્કયા સારી રીતરે સરજી 
શકાઈ નથી. રુખય એપરેટાઇટ સાથરે બીજાં ખવનજ ઉરરેરાય છરે, અનરે તરેરાં પડરેલી 
જગયા ભરાઈ જઈ અવસથ પહરેલાં કરતાં િધુ િજનદાર થઈ જાય છરે.

રડદું દટાતાં તરેનાં અવસથઓનરે નુકસાન થાય છરે. હાકડપંજરરાંથી અવસથઓ 
છૂટાં પડી િરેરવિખરેર થઈ જાય છરે, તરેથી પૂણ્મ હાકડપંજર તરેનાં પૂરાં અવસથઓ સાથરે 
રળિું બહુ જ દુલ્મભ હોય છરે. તરેર છતાં ઘણાં હાકડપંજર એિી રીતરે રળ્ાં છરે 
કરે જ રેનરે લીધરે તરે ડાયનોસૉર રાટરે ઘણી રાકહતી રળી શકી છરે. પૂણ્મ હાકડપંજર તરે 
ડાયનોસૉરનું કદ અનરે તરેનો આકાર કહી જાય છરે અનરે પછી તરેનાં લક્ષણ અનરે 
બંધારણ વિશરે શંકા રહરેતી નથી. એિા પણ જીિાિશરેષના નરૂના રળરેલા છરે જ રેરાં 
ચારડી અનરે સનાયુની છાપ રળરેલી છરે. જ રેનાથી તરેની ચારડી અનરે પોચા સનાયુઓ 
વિશરે પણ જાણકારી રળી શકી છરે. જિલ્રે જ કોઈ કકસસારાં એકદર બારીક 
પંકકલ દ્રવય ડાયનોસૉરનરે દાટી દરે પણ તરે િખતરે ચારડી અનરે રાંસવપંડ વિઘટન 
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પારરેલાં ન હોય. આિી જાતના જીિાિશરેષો ચારડીની બનાિટ અનરે ઘાટ બતાિી 
આપરે છરે કરે ડાયનોસૉરનરે કાંકરાની ભાત જ રેિી ચારડીની સપાટી હતી, પણ હાલની 
ગરોળી અનરે સપયોનરે જ રેર ચારડી પર ભીંગડાં હોય છરે, તરેિી ચારડી ન હતી.

અવસથ જીિાિશરેષ. એપરેટાઇટ ખવનજ તરેરજ અનય ખવનજો તરેરાં ઉરરેરાયાં. આ અિશરેષ 
ખડકરાં દટાયરેલું. તરેરાં રૂળ સૂક્રદશ્મક રચના પણ જળિાઈ રહરે છરે.

પયા્જવરણ

ડાયનોસૉરનાં પયા્જવરણ : કયાં તો ડાયનો સૉર કળણરાં રહરેતાં, અથિા 
ઘાવસયા વિસતારરાં રહરેતાં, અથિા જગંલરાં રહરેતાં કરે દકરયાકકનારરે  રહરેતાં, તરે 
જીિાિશરેષો – હાકડપંજરો જ રે જગયાએથી રળ્ાં હોય તરેના પરથી નક્કી કરી શકાય 
નહીં. હાકડપંજર જ રે આપણનરે સીધરેસીધા તરેના સથાન વિશરે પુરાિો આપરે તરે તરેના 
દટાિાની જગયા પરથી જ રળી રહરે, પણ પ્રાણીઓ જયાં દટાતાં હોય તયાં હંરરેશાં 
જળિાઈ રહરે જ તરેિું બનતું નથી.

પંકરાં જળિાયરેલી ડાયનોસૉરની ચારડીની છાપ; જ રે આજ રે ખડકના સખત 
સિરૂપરાં દરેખાય છરે. જયારરે  તરે દટાયરેલું તરે દરવરયાન રૂળ ચારડી સડી ગઈ હોિી 
જોઈએ.
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ડાયનોસૉરનો ખોરાક અનરે તરેરનું ચાલિાનું અથિા હલનચલન જોકરે િધુ 
સારી રીતરે સરજી શકાય તરેર છરે. તરેરાં પણ િધારરે  તો કલપના અથિા અનુરાન 
હોય છરે અનરે થોડો જ રજબૂત પુરાિો હોય છરે. એક બતકચાંચ (duck-billed) 
ડાયનોસૉરના નરૂનારાં તરેના પરેટરાંનો ખોરાક જળિાઈ રહરેલો, પણ અનય ડાયનોસૉર 
રાટરે તરેરનો ખોરાક જાણિા તરેરના દાંતની સરખારણી કરી અનરે હાલના સરીસૃપો 
અનરે સસતનો જ રેરનો ખોરાક તરે જ પ્રકારના દાંતની સાથરે સરખાિી તરે જાણી શકાય. 
તરેરાં પણ સારાનય વિચારો જ વિકસાિી શકાય. દાખલા તરીકરે તીણા, અણીદાર 
દાંત સારાનય રીતરે રાંસભક્ષકોનરે જ હોય છરે. આપણરે તરેરાંથી એિું ચોક્કસ ન કહી 
શકીએ કરે તરેઓ વશકારી હશરે, કરે પ્રાણી ફકત રડદાં ખાઈનરે નભતું હશરે.

ચારડીનો રંગ, કંઠરાંથી બહાર પડતો અિાજ, સારૂકહક િત્મણૂક, 
સથળાંતરની ટરેિો, અનરે પ્રજાવતઓ િચચરે આંતર પ્રક્કયાઓ, િગરેરરે  બાબતો પણ 
આપણરે તરેના પરથી જાણિી જરૂરી છરે. તરે રાટરે બુવદ્ધપૂિ્મકની કલપના કરિી જરૂરી 
છરે. જ રે જીિાિશરેષોની નોંધણી કરી તરેનરે બારીકાઈથી તપાસી અનરે તરેનરે રાટરે આપણરે 
જ રે વિચાર કરીએ તરેની કસોટી કરિી પણ જરૂરી છરે. પણ જીિાિશરેષોનો પ્રકાર 
એિો હોય છરે કરે તરે આિી રાકહતી રરેળિિા રાટરે ગંભીર રયા્મદાઓ દશા્મિરે છરે, જ રેથી 
આપણરે ચોક્કસ રીતરે તરેરની જાણકારી રરેળિી શકતા નથી, અનરે તરેરાં પણ ઘણા 
રસપ્રદ સિાલના જિાબ રળી શકરે તરેર હોતા નથી.

શું ડાયનોસૉર ગરમ લોહી િરાવતાં પ્રાણીઓ હતાં ?

પ્રાણીના શરીરરાં જ રે રાસાયવણક પ્રક્કયા થતી રહરે છરે, અનરે જ રેનાથી તરેઓ 
જીિતાં રહી શકરે છરે તરે રાટરે અરુક ચોક્કસ તાપરાન શરીરરાં રહરે તરે જરૂરી છરે. 
તરેથી જો પ્રાણીનું શરીર એકદર ગરર થઈ જાય અથિા એકદર ઠડંુ ંથઈ જાય તો 
તરે રરણ પારશરે. તરેથી પ્રાણીઓએ પોતાના શરીરના તાપરાનની રયા્મદા સાચિિા 
રાટરે વિવિધ પદ્ધવતઓ અપનાિરેલી હોય છરે.

જીિતાં સરીસૃપો તરેરના શરીરના તાપરાનના વનયરન રાટરે પોતાની િત્મણૂકરાં 
ફરેરફાર કરરે  છરે. તરેઓ સારાનય રીતરે તો ઠડંુ ંલોહી ધરાિતાં પ્રાણીઓ છરે; કારણ 
કરે તરેઓ પોતાના શરીરના તાપરાનના વનયરન રાટરે આજુબાજુના હિારાન પર 
આધાર રાખરે છરે અનરે ઠડંીરાં કાં તો એકદર ધીરાં પડી જાય છરે અથિા વનવષ્કય 
થઈ જાય છરે.

બીજી બાજુ, સસતનો અનરે પક્ષીઓ, પોતાના શરીરના તાપરાનના વનયરન 
રાટરે શરીરરાંની રાસાયવણક પ્રક્કયા પર આધાર રાખરે છરે અનરે તરેઓ બાહ તાપરાન 
પર આધાર રાખયા િગર શરીરરાં આંતકરક ગરરી પરેદા કરરે  છરે અથિા ઠડંક 
રરેળિી લરે છરે. આ કારણથી સસતનો અનરે પક્ષીઓનરે ગરર લોહીિાળાં પ્રાણીઓ 
ગણિારાં આિરે છરે.
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તરેર છતાં, કરેટલાક પ્રાચીન પ્રાણીતજજ્ો એિી દલીલ કરરે  છરે કરે, ડાયનોસૉર 
સસતનો અનરે પક્ષીઓની જ રેર ગરર લોહી ધરાિતાં પ્રાણીઓ હતાં. રોટા ભાગના 
પુરાિા આ વિચારનરે સરથ્મન આપરે છરે, તરે એ છરે કરે ડાયનોસૉરના હાકડપંજરરાંથી 
જ રે લક્ષણો તારિી શકાય તરેરાં તરેઓ સક્કય અનરે ઝડપથી દોડતાં પ્રાણીઓ હશરે, 
તરેિું અનુરાન થાય છરે, તરે રાટરેની દલીલરાં એર કહી શકાય કરે એકદર સક્કય 
રહરેિા રાટરે શરીર નરર હોિું જરૂરી છરે. તરેથી તરેઓ ગરર લોહી ધરાિતાં પ્રાણીઓ 
હશરે. િધારારાં, અવસથઓનરે જયારરે  સૂક્રદશ્મક યંત્થી તપાસિારાં આવયાં તયારરે  
એિું સૂચન રળંુ્ કરે ડાયનોસૉર ઝડપથી વિકાસ પારતાં હશરે અનરે શકય છરે કરે 
તરેરની સક્કયતાનંુ સતર ઊંચું હશરે. તરેર છતાં એિા પુરાિા પણ નથી, જ રે રોટા 
ભાગનાં સસતનોરાં જોિા રળરે છરે, જ રેરાં તરેઓ સતત ભારરે  સક્કયતા બતાિરે છરે. 
સરીસૃપોની સક્કયતા અસથાયી સતરરે  જોિા રળરે છરે. આગળ જોતાં, થોડા જ પ્રાચીન 
પ્રાણીતજજ્ો, એિા વિધાનનો એ રીતરે બચાિ કરશરે કરે ડાયનોસૉર િધુ પડતી રોટી 
ગરોળીઓ હશરે.

હાલરાં આપણરે નીચરે પ્રરાણરે સરાપન કરી શકીએ :

1. ડાયનોસૉરના શરીરના તાપરાનનું વનયરન શકય છરે. બહુ જ સંકીણ્મ 
હશરે, જ રે હાલનાં જીિંત પ્રાણીઓરાં જોિા રળરે છરે. ‘ગરર લોહી’ સારરે ‘ઠડંુ ંલોહી’ 
જ રેનો અથ્મ, કારણ બહુ જ સરળ છરે.

2. ડાયનોસૉરરાં ગરોળી જ રેિી તાપરાન-વનયરનની પદ્ધવત નહીં હોય.

3. હાલરાં જ રે પુરાિો ડાયનોસૉર રાટરે છરે તરે એિું સૂચિરે છરે કરે, તરેરનરે સસતનો 
કરે પક્ષીઓની જ રેર શરીરના તાપરાનના વનયરન રાટરે જ રે પદ્ધવત છરે તરેિી પદ્ધવત ન 
પણ હોય. તરે ઉપરાંત તરે એર પણ પુરિાર કરતું નથી કરે તરેરનરે તરે પદ્ધવત ન હોય, 
તો તરેરનરે વિવશટિ ડાયનોસૉકરયન પદ્ધવત હશરે.

 સસતન પ્રાણીઓની રોટા પાયા પરની 
સંચલનક્કયાઓ ભલરે ડાયનોસૉર પ્રાણીઓરાં 
ન હોય (જોકરે તરેની ઝાઝી જાણ નથી) 
પરંતુ ઘણાંખરાં ડાયનોસૉર કોઈક કોઈક 
કાળગાળા દરવરયાન િધુ સક્કય રહાં હશરે.

o
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પૃષ્ઠવંશીઓનાં ચાવીરૂપ લક્ષણો

પૃષ્ઠવંશીઓનાં ચાવીરૂપ લક્ષણો 
(Key characteristics of vertebrate Animals)

જીિાિશરેષ રરેકૉડ્મ બધા જ પૂિ્મજો અનરે તરેરના અનુગારીઓનરે નોંધતા નથી. 
તરેથી તરેરના સંબંધ અનરે ઉત્કાંવતના ઇવતહાસ રાટરે બહુ જ આગળ પડતા અથિા 
તરેરાંથી રરેળિરેલાં લક્ષણો પર આધાર રાખિો જરૂરી બનરે છરે. અહીં આિાં પૃષ્ઠિંશી 
પ્રાણીઓનાં ચાિીરૂપ લક્ષણો આપિારાં આિરેલાં છરે.

પૃષ્ઠવંશીઓ : કરોડરજુ્ (Back bone)

કરોડરજુ્જ જ રે બલૉક આકારનાં અવસથઓ જોડાઈનરે એક લાંબો સતંભ બનાિરે 
છરે, જ રેનરે આ સરૂહનું રુખય લક્ષણ કહરે છરે. આ કરોડરજુ્જનો સતંભ તરે હાથ, પગ 
અનરે ધડના સનાયુઓના પાયારાં હોય છરે, જ રેથી તરેરનું હલનચલન થઈ શકરે છરે. 
તરેરાં રાછલીઓ, પક્ષીઓ, સસતનો, રાનિી િગરેરરે  પ્રાણીઓનો સરાિરેશ થાય છરે.

ટરેટ્રાપૉડ (Tetrapods) : ચતુષપાદ પ્રાણીઓ (Four limbs)

ટરેટ્રાપૉડ એટલરે ચાર પગિાળાં પ્રાણીઓ. બધાં જ પૃષ્ઠિંશીઓ જ રેરનરે ચાર 
પગ, સાથરે અવસથઓથી પહોંચી, ઘૂંટી, આંગળાં અનરે ટરેરિાં હોય તરેઓ આ સરૂહરાં 
આિરે છરે. રાછલીઓથી ઊલટુ,ં આ ચતુષપાદોનરે ભૂવર પર ચાલિા, હરિા-ફરિાની 
િધુ સારી અનુકૂળતા હોય છરે. આ સરૂહરાં ઉભયજીિીઓ (amphibians), સસતનો 
અનરે તરેરના લુપ્ત થયરેલા સંબંધીઓ (synapsids), કાચબાઓ, પલરેવસયોસૉરસ અનરે 
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ઇવકથયોસૉરસ, ગરોળીઓ અનરે સાપ (જ રેરણરે પગ ગુરાવયા છરે), રગર, ટરેરોસૉર 
અનરે ડાયનોસૉર (સાથી પક્ષીઓ) આિી જાય છરે.

ગભ્જ અંત:તવચા આવરણવાળા એવ્નઓટરેસ (Amniotes) :

ભૂવર પરના પૃષ્ઠિંશીઓના ઇવતહાસરાં પ્રથર સરૂહરાં પ્રાણીઓ ઉત્કાંવત 
પામયાં જ રેરનાં ઈંડાંનરે ભૂવર પરની અનુકૂળતાઓ સાંપડી; જ રેર કરે એક સખત 
આિરણ અનરે શ્રેણીબદ્ધ તિચાઓ જ રેનાથી તરેરાંનું પાણી બહાર જતું રહરેતું નથી 
અનરે અંદર વિકાસ પારતા ગભ્મનું રક્ષણ કરરે  છરે. આિી એક તિચા એવમનઓન છરે. 
તરેથી તરેિાં ઈંડાંનરે એવમનઓટરેસ કહરે છરે. બધાં જ પ્રાણીઓ જ રે એવમનઓકટક ઈંડાં 
પરેદા કરરે  તરેરનરે એવમનઓટરેસ કહરે છરે.

 તરેરનરે બરે રોટા સરૂહરાં િહેંચી નાખિારાં આિરેલા છરે : 
(1) વસનરેવપસડ જ રેરાં સસતનો અનરે લુપ્ત થયરેલા તરેરના 
સંબંધીનો સરાિરેશ થાય છરે. (2) સૉરોવપસડ (Saurop-
sids).

સૉરોવ્સડ (Sauropsids)

સૉરોવપસડરાં એક વિવશટિ લક્ષણ એ છરે કરે તરેરનરે રોઢાના છાપરાના 
હાડકારાં કાણાની એક જોડી હોય છરે. આ ઉપ-ગોખલા જ રેિા કાણાનું શું કાય્મ 
છરે, તરે સરજરાં આિરેલું નથી. સૉરોવપસડરાં કાચબા, ગરોળીઓ, સાપ, રગર 
અનરે ડાયનોસૉર(પક્ષીઓ સકહત)નો સરાિરેશ થાય છરે. સારાનય રીતરે તરેરાં હાલનાં 
સરીસૃપો અનરે પક્ષીઓનો સરાિરેશ થાય છરે.
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ડાયાવ્સડ (Diapsids)

પ્રાથવરક સૉરોવપસડ. જ રેિાં કરે કાચબાઓ અનરે તરેરના લુપ્ત થયરેલા સંબંધીઓ. 
જ રેરનરે ઉભયજીિીઓની જ રેર એકદર ઘન ખોપરી હોય છરે. િધુ આગળ પડતા 
સૉરોવપસડનરે આંખની પાછળ બરે જોડી કાણાં હોય છરે. આ સરૂહનરે ડાયાવપસડ તરીકરે 
ઓળખિારાં આિરે છરે, જ રેનો અથ્મ બરે દ્ાર થાય છરે. આ વછદ્રો જડબાના સંકીણ્મ 
સનાયુઓના જોડાણ રાટરે ઉપયોગી છરે.

આકકોસૉરસ (Archosaurs)

આ સરૂહરાં ખોપરીરાં તરેથી િધુ વછદ્રો હોય છરે. નસકોરાં પર એક જોડી 
વછદ્રો હોય છરે, સાથરે નસકોરાં અનરે આંખની િચચરે વછદ્રો હોય છરે. અનરે બીજુ ંકાણં 
નીચરેના જડબાની બાજુરાં હોય છરે. રગર, ટરેરોસૉરસ (Pterosaurs), પક્ષીઓ અનરે 
ડાયનોસૉરનો તરેરાં સરાિરેશ થાય છરે.

ઑવન્જથોડાયસ્જ (Ornithodires)

તરેરનરે પહોંચી પર વરજાગરા જ રેિો સાંધો હોય છરે. આરાં ટરેરોસૉર, ડાયનોસૉર 
અનરે પક્ષીઓનો સરાિરેશ થાય છરે કરે જ રેથી તરેઓ િધુ સરળ અનરે સારી રીતરે ચાલી 
શકરે.
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અવિકૃત સરીસૃપોની ઉતક્ાંવત (Evolution of the Rulling Reptiles)

આકકોસૉરસ (Archosaurs)

ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓ, ટરેરોસૉર (રગર) સકહતનો આકયોસૉર સરૂહરાં 
સરાિરેશ થાય છરે. આકયોસૉરનો અથ્મ અવધકૃત સરીસૃપો થાય છરે અનરે તરે સરયરે 
ડાયનોસૉર અનરે તરેરના સંબંધીઓ પૃથિીની ધરતી પર આગળ પડતાં જીિંત 
પ્રાણીઓ હતાં.

આકયોસૉરની ખોપરી બીજા ડાયાવપસડ કરતાં જુદી પડરે છરે. જ રેરાં તરેરનરે િધુ 
વછદ્રો હોય છરે. નસકોરાં અનરે આંખની િચચરે એક જોડી વછદ્ર હોય છરે.

પ્રારંવભક આકકોસૉર

લોગોસુકસ (Logosuchus) ડાયનોસૉરનું નજીકનું સંબંધી છરે. તરેનરે થાપાના 
સાંધારાં વછદ્ર હોય, પણ તરે ડાયનોસૉર જ રેટલું રોટુ ંનકહ. તરે િધુ વિકાસ પારરેલ 
આકયોસૉર છરે. તરેનરે બીજાં પ્રારંવભક આકયોસૉર જ રેિાં હતાં તરેરનરે કટવસનોસુકસ કરતાં 
િધુ સીધી અંગવસથવત (Posture) હતી. કારણ કરે તરેના પાછળના પગ શરીરની 
આગળની બાજુ તરફ િધુ પ્રરાણરાં આિરેલા હતા.
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નીચરેના જડબા પર પણ એક વછદ્ર હોય છરે. આ વછદ્રના કાય્મ વિશરેની 
જાણકારી અસપટિ છરે, પણ તરેનાથી કદાચ ખોપરીનું િજન ઓછુ ંથાય. તરેરના 
જડબારાં દાંત હાડકાના પરેઢારાં છરેક અંદરની બાજુ રૂળ ધરાિતા હોય છરે. આ 
જાતના દાંતના જોડાણનરે થરેકોડૉનટ (Thecodont) તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. 
આકયોસૉરની આ એક લાક્ષવણકતા છરે. ટરેરોસૉર, ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓ બીજા 
આકયોસૉર કરતાં િધુ વનકટનો સંબંધ ધરાિરે છરે, પણ તરેરની ખોપરી હલકી હોય 
છરે, તરેઓ ઑવન્મથોડાયર સરૂહ તરીકરે ઓળખાય છરે. ઑવન્મથોડાયર એક સારાનય 
લક્ષણથી જોડાયરેલા હોય છરે. તરેરનું હલનચલન, ચાલિું િધુ સક્કય પ્રકારનું હોય 
છરે. બીજાં લક્ષણોરાં, તરેઓનરે વિવશટિ પ્રકારનો ઘૂંટણનો સાંધો હોય છરે, જ રેરાં 
અવસથઓ વરજાગરાની જ રેર જોડાયરેલાં હોય છરે, જ રેનાથી તરેઓ આગળ-અનરે-પાછળ 
હલનચલન કરી શકરે છરે. આ જાતના ઘૂંટણના સાંધાથી તરેઓ ટટ્ાર ઊભાં રહી 
શકરે છરે. આ સાથરે આગળ-અનરે-પાછળ જૂનું હલનચલન જ રે આકયોસૉરના પાછલા 
પગનરે અનુકૂળ થાય છરે, તરે પ્રાણીનરે લાંબા અંતર સુધી ચાલિા કરે દોડિા રાટરે િધુ 
અનુકૂળ થઈ પડરે છરે.

અવધકૃત સરીસૃપની ઉત્કાંવત : આકયોસૉરસ
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ડાયનોસૉરનાં લક્ષણો

ડાયનોસૉર રાટરેનો લોકવપ્રય વિચાર કરે કલપના એટલરે, રોટા રાક્ષસી, લુપ્ત 
થયરેલા સરીસૃપો જ રે ઓિરેનના વિચારોથી જુદા નથી. હાલરાં બહુ જ ચોક્કસ, પણ 
સંકીણ્મ દૃવટિ આ ગૂઢ સરૂહ રાટરે આપણી પાસરે છરે. આપણરે આગળ જોઈ ગયા કરે 
ડાયનોસૉર પૃષ્ઠિંશી પ્રાણીઓ છરે, કારણ કરે તરેરનરે અવસથઓથી બનરેલી કરોડરજુ્જ 
છરે, તરેઓ ચાર પગિાળાં પ્રાણી છરે. તરેઓ એવમનઓટરેસ છરે, કારણ કરે તરેરના ઈંડાંના 
આિરણરાં એવમનઓવનક તિચા હોય છરે; તરેઓ સૉરોવપસડ છરે, કારણ કરે તરેરનરે 
તાળિારાં વછદ્રોની જોડી છરે; તરેઓ ડાયાવપસડ છરે, કારણ કરે આંખની પાછળ તરેરનરે 
બરે વછદ્રો છરે; તરેઓ આકયોસૉર છરે, કારણ કરે તરેરનરે નસકોરાં પર વછદ્રો છરે અનરે તરેઓ 
ઑવન્મથોડાયર છરે, કારણ કરે તરેરનરે ઘૂંટણરે વરજાગરા જ રેિા સાંધા છરે. આ લક્ષણો 
ડાયનોસૉરનરે નાના અનરે નાના સરૂહ સાથરે જોડરે છરે અનરે છરેિટરે આપણરે ડાયનોસૉર 
સુધી પહોંચી જઈએ છીએ.

ડાયનોસૉર તરેરનાં હલનચલનનાં રળરેલાં લક્ષણોથી ઓળખી શકાય. તરેરનું 
થાપાનું હાડકંુ (Pelvis, or hip bone) પૂણ્મ રીતરે ઊભું (Vertical) હોય છરે, અનરે 
થાપાનું ખારણં (hip socket) અથિા એસરેટાબયુલર (acetabulum) હોય છરે. આ 
થાપાના ખારણાના છરેક ઉપરના ભાગરે પગનું જોડાણ રહરે છરે, જ રે તરેનું િજન ઝીલરે 
છરે, જયારરે  બીજા ટરેટ્રાપૉડરાં (ચાર પગિાળાં પ્રાણીઓરાં) તરે ખારણાની અંદરથી 
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જોડાયરેલું હોય છરે. થાપાના ખારણાનો રધય ભાગ કોઈ પણ હાડકંુ ધરાિતો નથી, 
કારણ તરે તયાંથી િજન ધારણ કરતો નથી. આથી થાપાનાં ખારણાં જ રેરાં રધયરાં 
વછદ્રો હોય છરે અનરે ઉપરની ધાર પર હાડકાની િધરેલી કોર હોય છરે, જ રે એક 
આગળ પડતું લક્ષણ છરે, જ રે ફકત ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓરાં જોિા રળરે છરે.

ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓરાં પાછળના પગ અનરે થાપાના જોડાણનાં લક્ષણોનો 
અથ્મ એિો થાય કરે પાછળના પગ શરીરની નીચરે ઝૂલા ખાઈ શકરે છરે. આ પ્રાણીઓનરે 
સીધો ટટાર અંગવિનયાસ હોય છરે, જ રે હાલના દોડતાં સસતનોરાં જોિા રળરે છરે. 
ઘૂંટણના અવસથનો ઉપરનો ભાગ અથિા ફરેરર (Femur), જ રે અંદરની બાજુ િળરેલો 
હોય છરે, તરે થાપારાં જડાયરેલો રહરે છરે. જ રેથી પાછલા પગ ભૂવર પર આગળપાછળ 
જઈ શકરે છરે.

ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓરાં રહરેલા પગ અનરે થાપાનાં લક્ષણોનો સાપરેક્ષ અથ્મ 
એિો થાય કરે તરેઓ ઝડપથી ચાલી શકરે કરે દોડી શકરે છરે.

ડાયનોસૉરનું મગજ

1890રાં જયારરે  ઓ. સી. રાશગે સટરેગોસૉરસનું િણ્મન બારીકાઈથી કયુું, તયારરે  
તરેણરે તરેના રગજના કદનરે નાનું ગણાવયું અનરે થાપારાં બીજા ‘રોટા રગજ(second 
brain)ની હાજરી હોય છરે તરેર િણ્મવયું. આ િણ્મનનરે લીધરે ડાયનોસૉરનરે અસારાનય 
રીતરે નાનું રગજ હોય છરે તરેિી ખોટી કલપના પ્રિત્મિા રાંડરેલી.

જયારરે  ડાયનોસૉરનરે પ્રરાણરાં રગર અનરે ગરોળીઓ જ રેટલું પ્રરાણરાં સરખું 
અનરે જકટલ રગજ હોય છરે, થોડાં ડાયનોસૉર જ રેિાં કરે થરેરોપૉડનરે (Theropods) 
પ્રરાણરાં રોટાં રગજ હતાં, અનરે કરેટલાંક પક્ષીઓ જ રેિાં થરેરોપૉડનરે નાનાં પક્ષીઓ 
અનરે સસતનોના જ રેટલાં નાનાં રગજ હતાં. જોકરે રગજ કોઈ પણ જીિાિશરેષરાં 
જળિાયરેલું રળી આિરે નહીં, પણ ખોપરીનાં અવસથઓ તો રળી આિરે છરે.
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ખોપરીની અંદરની ખાલી જગયા તરેના આકાર અનરે કદની રાકહતી આપરે 
છરે. આિી જાતનો અભયાસ ડાયનોસૉરના રગજનું સાપરેક્ષ કદ અનરે સારાનય 
સંકીણ્મતાની રાકહતી તો જરૂરથી આપરે છરે.

ડાયનોસૉરરાં બીજુ ંરગજ હોય છરે તરે પણ ખોટી કલપના છરે. રોટા ભાગના 
પૃષ્ઠિંશીઓરાં કરોડરજુ્જરાં થાપાના ભાગરાં વત્કાવસથનો િધરેલો ભાગ થાય છરે. 
રોટા પ્રાણીરાં આ ભાગ િધુ રોટો હોય છરે. ડાયનોસૉરનરે આ િધરેલો વત્કાવસથનો 
ભાગ હોય છરે પણ તરે ખરરેખર રગજ નથી.
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ડાયનોસૉરની પગદંડી (tracks)

જયારરે  ડાયનોસૉર પોચા કાદિ પર ચાલતું, તયારરે  તરે ઘણી િાર પોતાના 
પગની વનશાની રૂકતું. તરેથી જયારરે  આિી પગદંડી પર િધુ ધૂળ અથિા કાદિ લાગી 
જતાં તયારરે  તરે પગદંડી જીિાિશરેષ સિરૂપ બની જતી; તરેનાથી જીિંત પ્રાણી વિશરે 
કાંઈ જાણિાનું રળી રહરેતું, કરે ચાલતી િખતરે તરેની પૂંછડી ઘસડાતી કરે ઊભી રહરેતી 
હશરે. અનરે પ્રાણી ચાર પગરે ચાલતું હશરે, કરે પછી ફકત પાછલા પગરે જ ચાલતું હશરે.

o
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વગગીકરણ

ડાયનોસૉરના બરે મુખય વગકો

સૉદ્રવસકયનો અનરે ઑવન્જવથવસકયનો (Saurischians and Ornithischians)

1887રાં એચ. જી. સીલરે(H. G. Seeley)એ જ રે ડાયનોસૉરના િગશીકરણની 
પદ્ધવત અપનાિરેલી તરે એક સૈકા સુધી ટીકાતરક કસોટીરાંથી પસાર થયરેલી છરે. 
કૂલા અથિા બવસત પ્રદરેશનાં ત્ણ અવસથઓ જ રે જોડાઈનરે તરે ભાગ બનાિરે તરેના 
પ્રરાણરે ડાયનોસૉરનરે તરેણરે બરે રુખય િગ્મરાં િહેંચી નાખરેલાં. સૉકરવસકયન (સરીસૃપો 
જ રેિા કૂલા ધરાિતાં) ડાયનોસૉર અનરે ઑવન્મવથવસકયન (પક્ષી જ રેિા કુલા ધરાિતાં) 
ડાયનોસૉર. પક્ષી જ રેિા કૂલાિાળાં ડાયનોસૉર પક્ષીઓ સાથરે સરાનતા ધરાિરે છરે, 
પણ તરેઓ પક્ષીઓના સંબંધી નથી. સરીસૃપો જ રેિા કૂલાિાળાં ડાયનોસૉર જ રેરાં 
પક્ષીઓ આિરે છરે.

સૉદ્રવસકયનો

પ્રાથવરક પૃષ્ઠિંશી પ્રાણીઓના બવસતપ્રદરેશ જ રેિા જ સૉકરવસકયન 
ડાયનોસૉરના બવસતપ્રદરેશો હોય છરે, તરેથી તરે લક્ષણ સૉકરવસકયનો રાટરે સારાનય છરે. 
પણ બીજાં કરેટલાંક લક્ષણો સૉકરવસકયનો રાટરે અસારાનય છરે, તરે એિું દશા્મિરે છરે કરે 
તરેરનરે સારાનય પૂિ્મજો હતા.

તરેરાં સૌથી િધુ દરેખાય તરેિા શારીકરક લક્ષણરાં લાંબી અનરે વસથવતસથાપક 
ડોક છરે, જ રે ‘S’ જ રેિો આકાર ધરાિરે છરે. આ જાતની ડોક બધાં જ પ્રાથવરક કક્ષાનાં 
સૉકરવસકયન ડાયનોસૉરનું લક્ષણ છરે. કરેટલાક િધુ આગળ પડતા સરૂહરાં આ ડોક 
વદ્તીયક રીતરે ટૂકંી થઈ છરે, જ રેરકરે કાનયોસૉર (Carnosaurs) (ટાયરરેનોસૉરસ અનરે 
તરેના નજીકના સંબંધીઓરાં).
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સૉકરવસકયનરાં આગળના પગ જ રે સરખારણીરાં રોટા હોય છરે તરેરાં તરેરની 
બીજી આંગળી સૌથી લાંબી હોય છરે અનરે અંગૂઠા પર રજબૂત ફાંટો ધરાિરે છરે, 
જ રે અસારાનય અવસથઓનાં જોડાણ છરે. આ ફાંટાિાળો અંગૂઠો અનરે બીજાં લક્ષણો 
એિું સૂચિરે છરે કરે થોડાં સૉકરવસકયનોનરે આગળનો પગ િધુ વસથવતસથાપકતા 
ધરાિતો હશરે અનરે કરેટલાંકનરે આંગળાંની સારરે આિરે તરેિો અંગૂઠો હશરે અનરે પકડિા 
રાટરે આગળનો પગ કાર આપતો હશરે. આ પ્રકારનો આગળનો પગ પાછળનાં 
સૉકરવસકયનો જ રેિાં કરે સૉરોપૉડ (Sauropods) અનરે કાનયોસૉર(Carnosaurs)રાં 
િધુ ફરેરફાર પામયો હશરે.
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ઑવન્જવથવસકયનો (Ornithischians)

ઑવન્મવથવસકયનરાં બવસતપ્રદરેશ (Pelvis) અસારાનય લક્ષણ ધરાિરે છરે. બવસત 
સારરેના જઘંાવસથ(Pubis)ની સારરેની બાજુએ િધારાનો ભાગ હોય છરે જ રે નીચરેની 
બાજુ પાછળ લંબાયરેલ હોય છરે. ઘણા ઑવન્મવથવસકયનોરાં જઘંાવસથની સારરેનો 
ભાગ નાનો અથિા ગરેરહાજર હોય છરે.

ઑવન્મવથવસકયનની ખોપરીનરે કરેટલાંક અસારાનય લક્ષણો હોય છરે. રોટા 
ભાગના ઑવન્મવથવસકયનોનરે આગળના દાંત કયાં તો નાના હોય છરે અથિા ગરેરહાજર 
હોય છરે અનરે તરેનરે બદલરે વશંગડાની ચાંચ હોય છરે. નીચરે િધારાનું જડબાનું હાડકંુ, 
જ રે વપ્ર-ડરેનટરી (predentary) તરીકરે ઓળખાય છરે, જ રે તરેરનારાં અસારાનય છરે. તરેના 
પર ચાંચ હોય છરે.
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સૉદ્રવસકયન ડાયનોસૉરની ઉતક્ાંવત (Evolution of Saurischian Dinosaurs)

પછીથી વિકાસ પારરેલાં ઑવન્મવથવસકયનોરાં દાંત સંકીણ્મ અનરે વિવિધ હોય 
છરે, પણ પ્રાથવરક કક્ષાના પ્રકારરાં તરે પાંદડા આકારના અનરે વત્કોણ હોય છરે. સાથરે 
તરેરની કકનારી પરથી ઊપસરેલા અથિા ધારિાળા હોય છરે. આ પાંદડા આકારના 
દાંત ઑવન્મવથવસકયનોનું એક અસારાનય લક્ષણ છરે. ખોપરીરાં નસકોરાં અનરે આંખ 
િચચરે વછદ્ર જ રે બીજા આકયોસૉરરાં હોય છરે, તરે કયાં તો આછુ ંઅથિા ગરેરહાજર 
હોય છરે. તરેનું કારણ અજાણ છરે.

રાક્ષસી ડાયનોસૉર અનરે તરેમના સંબંિીઓ

રિોનટોસૉર (Brontosaur) પ્રકારના રાક્ષસી ડાયનોસૉરનરે સૉરોપૉડ (Sau-
ropods) તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. જુરાવસક (Jurassic) અનરે ચાક (Creta-
ceous) યુગરાં એક જુદા પ્રકારનો સરૂહ જ રે ટ્રાયાવસક યુગના (Triassic) સરૂહ 
પ્રોસૉરોપૉડ (Prosauropods) (અથિા ‘સૉરોપૉડ પહરેલાં) પછી અવસતતિરાં 
આિરેલો તરેનરે સૉરોપૉડ કહરેિારાં આવયાં. આ બંનરે સરૂહ બનીનરે સૉરોપૉડોરોફ્મ 
(Sauropodomorphs) તરીકરે ઓળખાય છરે.

સૉરોપૉડોરોફ્મનરે લાંબી ડોક, લાંબી પૂંછડી અનરે પ્રરાણરાં નાની ખોપરી હોય 
છરે. ડોકરાં દસ અથિા તરેથી િધુ અવસથ-રણકા હોય છરે અનરે પરેવનસલ આકારના 
દાંત પર ઉપરની બાજુ દાંતા હોય છરે. થોડા િધુ વિકાસ પારરેલા સૉરોપૉડરાં આ 
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દાંતા હોતા નથી. આગળના પગરે પ્રથર આંગળી રજબૂત અનરે રોટી હોય છરે, 
જ રેના પર અસારાનય રોટો નહોર હોય છરે. બીજાં આંગળાં પ્રરાણરાં નાનાં હોય 
છરે. િધુ વિકાસ પારરેલા સૉરોપૉડરાં, જ રેિાં કરે કડપલોડોકસ (Diplodocus) અનરે 
રિરૅવનકયોસૉરસરાં (Branchiosaurus) ઘણાં આંગળાં નાનાં થઈ ગયાં હોય છરે, 
અથિા ઓછાં થઈ ગયરેલાં હોય છરે અનરે તરેનરે બદલરે ભારરે , થાંભલા જ રેિો પગ હોય 
છરે. પણ અંગૂઠા પરનો નહોર બહાર પડતો હોય છરે.

પ્રોસૉરોપૉડરાં, પાછલો પગ પ્રાથવરક ડાયનોસૉર જ રેિો હોય છરે, જ રેરાં 
બીજી, ત્ીજી, અનરે ચોથી આંગળીઓ સરખી લંબાઈની હોય છરે, અનરે બાકીની બરે 
આંગળીઓ કરતાં લાંબી હોય છરે. પણ પાંચરી આંગળી ટૂકંી થઈનરે ફકત નાના 
હાડકાના સિરૂપરે જ હોય છરે. સૉરોપૉડરાં આંગળાં ટૂકંાં અનરે ઓછાં હોય છરે, પણ 
કરેટલાંકરાં નહોર રહરેલો હોય છરે. પાછલા પગરે સનાયુની રોટી પોચી ખરી જ રેિું હોય 
છરે અનરે જ રે વસથવતસથાપક હોય છરે.

્લરેટોસૉરસ (Plateosaurus)

યુગ : ટ્રાયાવસકનો અંવતર સરય; થોડા નજીકના સંબંધીઓ, પૂિ્મ જુરાવસક 
યુગરાં. જીવાવશરેરો મળ્ા : યુરોપ, નજીકના સંબંધીઓ એનટાવકટ્મકા વસિાય બધા 
ખંડરાં. કદ : 7.8 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : પ્રોસૉરોપૉડ, અંગૂઠરે રોટો નહોર, લાંબી 
ડોક, નાની ખોપરી, ઉપરછલ્રે, બરેપગા અનરે ચારપગા.

પ્રોસૉરોપૉડ એક જુદો સરૂહ નથી, પણ તરે બધાં જ પલરેટોસૉરસનરે રળતાં 
આિરે છરે. તરેરનરે સાંકડા, અણીદાર તીણા દાંત હતા, જ રેના પર દાંતા હતા. તરેઓનરે 
િનસપવતઆહારી રાનિારાં આિરે છરે, કારણ કરે તરેરના દાંત ચીરિા રાટરે (Slice) 
હતા, ખોરાક છૂદંિા (Mash) રાટરે ન હતા. બીજુ ં પણ એક સૂચન છરે જ રેરાં 
તરેઓ કયાં તો રાંસાહારી હતાં અથિા બહુભક્ષી હતાં અનરે વિવિધ િનસપવત અનરે 
પ્રાણીનો ખોરાક ખાતાં હશરે.



િગશીકરણ 33

પલરેટોસૉરસનરે આગળના પગ કરતાં પાછળના પગ િધુ લાંબા હતા, પણ તરે 
સપટિ નથી કરે તરેઓ પાછલા બરે પગરે દોડતાં હશરે, અથિા ચારરે  પગરે ચાલતાં હશરે, 
અથિા બંનરે રીતરે ચાલતાં હશરે. અંગૂઠા પરનો રોટા નહોરનો ઉપયોગ રક્ષણ રાટરે 
તરેરજ ખોરાક રરેળિિા કરિારાં આિતો હશરે. પ્રોસૉરોપૉડ રધય ટ્રાયાવસકથી પૂિ્મ 
જુરાવસક યુગ પયુંત હશરે, પણ રધય ટ્રાયાવસકિાળા બહુ જ ઓછાં જાણીતાં છરે. 
ડાયનોસૉરરાં સૌથી રોટાં િનસપવતઆહારી શકય છરે કરે તરેઓ હશરે, અનરે ઘણા 
ખંડોરાંથી રળરેલા નરૂનાથી તરેઓ જાણીતાં છરે. જર્મનીરાં એક ખાણરાંથી આિાં 
40 પ્રોસૉરોપૉડના જીિાિશરેષો રળી આિરેલા, જોકરે તરેરાં થોડાં જ પ્રાણીઓનાં 
અવસથઓ જોડાયરેલાં રળી આિરેલાં. બીજાં ઉતિર-પૂિ્મ અનરે દવક્ષણ-પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ, દવક્ષણ આકરિકા, દવક્ષણ અરરેકરકા અનરે ચીનરાંથી રળી આિરેલાં છરે.

મુસાસૉરસ (Mussasaurus)

યુગ : ટ્રાયાવસક અંવતર ભાગરાં. જીવાવશરેરો મળ્ા : આજ ગેવનટના. કદ 
: જાણીતા નરૂના 20 સરેરી. લાંબા, પુખત િયનાં સંભિત: િધુ લાંબાં. લક્ષણો : 
પ્રોસૉરોપૉડ, સૌથી નાના ડાયનોસૉર.



34 ડાયનોસૉર

રુસાસૉરસ નાના પ્રાણીઓના જીિાિશરેષો પરથી જાણીતું છરે. રોટી આંખો 
અનરે રગજ તથા પાતળાં નાજુક અવસથઓ એિું સૂચિરે છરે કરે તરે પુખત િયના 
પ્રાણીનાં અવસથઓ હશરે. બવસતપ્રદરેશ અનરે પગનાં અવસથઓ એિું સૂચિરે છરે કરે તરેઓ 
પ્રોસૉરોપૉડ હશરે. પણ પુખત િયના નરૂના બીજાં પ્રાણીઓ સાથરે સરખાિી શકાય 
તરેર નથી. તરેરના નરૂના તરેરનાં ઈંડાં સાથરે રળી આિરેલા છરે.

દ્ડ્લોડોકસ (Diplodocus)

યુગ : જુરાવસકનો અંવતર સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : યુનાઇટરેડ સટરે્ટસ. કદ 
: 26.1 રીટર લાંબું. લક્ષણો : એક સૉરોપૉડ, ડાયનોસૉરરાં િધુ લંબાઈ ધરાિતું, 
પણ પાતળું શરીર, જ રેના પગ પ્રરાણરાં હલકા, આંખોની િચચરે ખોપરી પર છરેક 
ઉપર તરફ નસકોરાં, પૂંછડી લાંબી અનરે પાતળી.

કડપલોડોકસ એક સૉરોપૉડ છરે, અનરે તરેના રોટા કદનરે લીધરે તરે સૌથી િધુ 
આકષ્મક પ્રાણી. તરેનરે બહુ જ લાંબી ડોક હોય છરે, જ રેરાં ગળાના 15 રણકા હોય 
છરે. પૂંછડી તરેથી પણ િધુ લાંબી, જ રેરાં 70 અવસથઓ હોય છરે. જ રેરાં છરેલ્ાં બહુ જ 
નાનાં, સળકડી જ રેિાં હોય છરે. તરેના આગળના પગ સપટિ રીતરે પાછળના પગથી 
નાના હોય છરે. કરેરરેરાસૉરસ અનરે રિરૅકકયોસૉરસ જ રે જાડા પગ ધરાિરે છરે તરેના 
પ્રરાણરાં કડપલોડોકસ જ રે સૉરોપૉડ છરે તરેનરે પ્રરાણરાં પાતળા પગ હોય છરે. જયારરે  
રિરૅકકયોસૉરસ અનરે તરેના બીજા રાક્ષસી કદ ધરાિતા સંબંધી અલટ્રાસૉરસ (Ultra-
saurus) જ રેરનું િજન 80 ટન રાનિારાં આિરેલું છરે, તરેના પ્રરાણરાં કડપલોડોકસ 
10થી 12 ટન િજન ધરાિરે છરે, જોકરે તરે સૉરોપૉડરાં એક સૌથી લાંબું પ્રાણી હતું.

કડપલોડોકસ એક કટટાનોસૉર (Titanosaurs) સરૂહનું સૉરોપૉડ છરે, જ રેરનરે 
લાંબી સાંકડી ખોપરી અનરે આંખની િચચરે છરેક ઉપર તરફ નસકોરાં હોય છરે. 
કટટાનોસૉરના દાંત સાદા, લાંબી ખીંટી જ રેિા હોય છરે,જ રે રોઢારાં સારરેની બાજુ હોય 
છરે. કટટાનોસૉર પૃથિી ઉપર બધરે જ રળી આિરેલાં છરે.

કડપલોડોકસ પ્રથર 1877રાં કોલોરાડોના કરેવનયન શહરેરરાં એસ. ડબલયુ. 
વિવલસટનનરે રળી આિરેલાં, અનરે પછી ઓ. સી. રાશગે તરેનું નાર પાડ્ું. રૂળ નરૂનારાં 
થોડાં જ અવસથઓ હતાં પણ પછી િધુ હાકડપંજર 1899રાં રળી આિરેલાં.

એપાટોસૉરસ (Apatosaurus)

યુગ : જુરાવસકનો અંવતર સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ. કદ : 21 રીટર લંબાઈ, ઊંચાઈ. ખભરેથી 4.2 રીટર. લક્ષણો : સૉરોપૉડ, 
કડપલોડોકસ જ રેિાં, પણ ગળું અનરે શરીરનો બાંધો રજબૂત.

ડાયનોસૉર, જ રેરનું સારાનય નાર ‘રિોનટોસૉરસ’ છરે. તરેરનું સાચું નાર 
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એપાટોસૉરસ છરે. આ પ્રાણીનાં પ્રથર જીિાિશરેષો અપૂણ્મ હતા અનરે જુદૃાં અવસથઓનરે 
જુદાં જુદાં નાર આપિારાં આિરેલાં; કારણ કરે તરે િખતરે એિું નહોતું સૂઝયું કરે તરે 
એક જ પ્રજાવતનાં છરે. પછી જયારરે  િધુ સારા નરૂના હાથ લાગયા તયારરે  તરેનું સાચું 
નાર એપાટોસૉરસ આપિારાં આિરેલું, જોકરે ઘણાં લોકવપ્રય પુસતકોરાં તરેનું નાર 
રિોનટોસૉરસ આપિારાં આિરેલું છરે.

1873રાં જયારરે  ઓ. સી. રાશગે પ્રથર જ રેનરે આપણરે એપાટોસૉરસ ડાયનોસૉર 
કહીએ છીએ, તરેની ખોપરી િગર તરેના હાકડપંજરની રચના કરી ઊભું કયુું. તરે 
સૌથી શ્રેષ્ઠ કહી શકાય તરે રીતરે કરેરારાસૉરસની ખોપરી લગાિીનરે તરે હાકડપંજર 
ઊભું કરરેલું. 1915રાં ડબલયુ. જ રે. હોલરેનડ કાનગેગી સંગ્હાલય રાટરે ડાયનોસૉરના 
નરૂના એકઠા કરતા. તરેરનરે બરે એપાટોસૉરસના નરૂના રળી આવયા. તરેરણરે જ રે 
ખોપરી િાપરીનરે હાકડપંજર બનાવયું તરે દરેખાિરાં કડપલોડોકસ જ રેિું લાગયું. હોલરેનડનરે 
લાગયું કરે આ ખોપરી એપાટોસૉરસની હશરે, પણ તરે ચોક્કસ ન હતા કારણ કરે 
એપાટોસૉરસ કરેરારાસૉરસ સાથરે સંબંધ ધરાિરે છરે તરેર રાનિારાં આિતું.

1970ના પાછલા સરયરે સૉરોપૉડ - તજજ્ જહૉન રરેકીનટોશરે ભૂવર પરથી 
રળરેલ જીિાિશરેષોની નોંધ પરથી જોયું કરે હોલરેનડ સાચો હતો. એપાટોસૉરસ 
કડપલોડોકસ સાથરે વનકટનો સંબંધ ધરાિરે છરે, કરેરારાસૉરસ સાથરે સંબંધ ધરાિતું 
નથી; અનરે તરેથી તરેનરે તરેિી ખોપરી હતી. આથી રયા્મકદત જીિાિશરેષોનરે લીધરે પ્રાચીન 
પ્રાણીશાસ્ત્રના અભયાસરાં ખોટા પણ ઠરી શકીએ છીએ.

બ્ૅદ્કયોસૉરસ (Brachiosaurus)

સમય : જુરાવસક અંવતર સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ અનરે ટાનઝાવનયા. કદ : 22.5 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : રાક્ષસી સૉરોપૉડ, 
વજરાફ જ રેિો અંગવિનયાસ, જ રેરાં પાછલા પગ આગળના પગથી ટૂકંા, ભારરે  શરીર, 
પ્રરાણરાં પૂંછડી ટૂકંી, લાંબી ડોક, અનરે બહુ જ રોટાં ગળાનાં અવસથઓ, ખોપરી 
ટૂકંી, રોટાં નસકોરાં, જ રે પાતળાં અવસથથી છૂટાં પડરેલાં હોય છરે.
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રિરૅકકયોસૉરસ એક સૌથી રોટુ ંઊભું કરરેલું ડાયનોસૉર છરે. આ પ્રાણીનું િજન 
80 ટન રાનિારાં આિરે છરે. તરેના પગ તરેના નજીકના સંબંધીની જ રેર બહુ રોટા 
જાડા થાંભલા જ રેિા હતા, જ રેનાથી તરે સૂકી ભૂવર પર ચાલી શકતું હશરે. તરેની નાની 
ખોપરી અનરે એકદર નાના દાંતનરે લીધરે આ ડાયનોસૉરનો ખોરાક શું હશરે તરે ફકત 
ધારણાનો વિષય બની જાય છરે. તરેઓ બાહ રીતરે િનસપવતઆહારી હશરે, પણ તરેના 
જઠરરાંથી કોઈ પદાથ્મ રળી આિરેલા નથી. તરેના ગળાના બધા રણકા(અવસથઓ)ની 
લંબાઈ કુલ 90 સરેરી.થી િધુ હશરે, જ રેરાં કરેટલાંકનરે તરેના કાંટા પર સનાયુનાં વનશાનો 
હતાં. તરેનાં અવસથઓરાં આરપાર પોલાણ હતાં, હિા આિિા-જિાનાં શ્રેણીબદ્ધ 
પોલાણો હતાં જ રેનાથી તરેની ડોક અથિા ગરદન હલકી થઈ હશરે.

જોકરે પ્રથરના ડાયનોસૉર કાય્મકરોએ આ સૈકાના અંતરાં છરેિટરે એિું 
નક્કી કરરેલું કરે આ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો નીચરે સુિાડીનરે ગોઠિિા, પણ આ 
સૉરોપૉડના ચાલિાના પગનાં વનશાનની સાથરે સાંકડી ચાલિાની ઢબ દશા્મિતા 



િગશીકરણ 37

હતા, જ રે એિું સૂચિરે છરે કરે તરેઓ હાથીની જ રેર ટટ્ાર ચાલતાં હશરે. તરેરની પગદંડીની 
સાથરે પૂંછડીનાં વનશાન નહીં હોિાથી, આ સૉરોપૉડ તરેરની પૂંછડી ભૂવરથી ઉપર 
તરફ સરાંતર રાખીનરે ચાલતાં હશરે કરે નીચરે રાખીનરે ચાલતાં હશરે તરે કહરેિું રુશકરેલ છરે.

કરેમારાસૉરસ (Camarasaurus)

સમય : જુરાવસક અંવતર સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ. લક્ષણો : રધયર કદનું સૉરોપૉડ, સારાનય રીતરે િધુ િજનદાર અનરે બીજા 
સૉરોપૉડના પ્રરાણરાં ટૂકંી ગરદન, ખોપરી પ્રરાણરાં રોટી અનરે ટૂકંી, જ રેરાં રોટાં 
નસકોરાં અવસથઓની પટ્ીથી છૂટાં પડરેલાં હોય છરે.

કરેરારાસૉરસ એક સૌથી િધુ સારી રીતરે જાણીતું સૉરોપૉડ છરે. અપુખત િયના 
કરેરારાસૉરસનું હાકડપંજર જ રે 5.1 રીટર લાંબું હતું, અનરે પુખત િયના પ્રાણીથી 
ચોથા ભાગનું હતું, જ રે સૉરોપૉડ પૈકી એક પૂણ્મ જાણીતું હાકડપંજર છરે.

સૉરોપૉડના જીિન વિશરે ઘણી કલપનાઓ કરિારાં આિરેલી છરે. પ્રથરના 
કાય્મકરો તરેરના રોટા કદ અનરે ભારરે  િજનથી એટલા બધા અસર પારરેલા કરે તરેઓ 
એિું વિચારતા કરે આ સૉરોપૉડ સૂકી ભૂવર પર ચાલી શકરે જ નહીં, કારણ કરે 
િજનનરે લીધરે તરેરનાં સાંધાનાં અવસથઓ અનરે કોરલાવસથ ભાંગીનરે ભુક્કો થઈ જાય. 
તરેથી આ સૉરોપૉડ કળણરાં અનરે નદીઓરાં તરેરજ ભૂવર પર રહરેતાં હશરે. તરેરના 
રાથા પર છરેક ઉપરના ભાગરાં જ રે નસકોરાં છરે તરે પાણીરાં શ્વાસ લરેિા રાટરેનાં 
હશરે, જ રેથી તરેઓ પાણીરાં રહી શકરે અનરે નસકોરાં િાટરે તરેઓ બહારથી હિા લઈ 
શકરે. જોકરે તરે બની શકરે તરેર ન હતું કારણ કરે તરેરની રોટી છાતી પર પાણીનું દબાણ 
આિતાં તરેઓ શ્વાસ લઈ શકરે નહીં.

સૉરોપૉડની પગદંડી એિું બતાિરે છરે કરે કરેટલાંક સૉરોપૉડ પાણીની અંદર 
કોઈ આધાર િગર ચાર પગરે ચાલતાં હશરે. બીજી પગદંડી જોકરે એિું દશા્મિતી હતી 
કરે સૉરોપૉડ ફકત આગળના બરે પગથી પાણીરાં ચાલતાં હશરે. હાલરેની કલપનાઓ 
પ્રરાણરે ડાયનોસૉર સસતનોના રૉડલ પ્રરાણરે િધુ પડતું કાય્મ કરતાં હશરે. સૉરોપૉડ 
ઊંચાઈ પર રહરેતાં હશરે, અનરે ઊંચાં િૃક્ષોનાં પાંદડાં ખાઈ ટોળારાં રહરેતાં હશરે અનરે 
કૂદકા રારીનરે ચાલતાં હશરે.

સાચું શું છરે ? સૉરોપૉડોની ઘણી પ્રજાવતઓ છરે. તરેઓ 10 કરોડ િષયો સુધી 
પૃથિી પર રહાં અનરે એ પણ શકય છરે કરે તરે ઘણાં પયા્મિરણોરાં રહરેતાં હશરે. તરેથી 
તરે બધાં રાટરેનું જીિન એક જ પ્રકારનું આંકિું િધુ પડતું ગણાય. તરેથી આ સરૂહનાં 
પ્રાણીઓ રાટરે આપણરે તરેરના પયા્મિરણના સાચા વિસતાર રાટરે કશું ચોક્કસ કહી 
શકીએ તરેર નથી.
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કરેરારાસૉરસ : (1) પગિાટ પરથી કહી શકાય કરે કરેટલાંક સૉરોપૉડ ચતુષપાદ 
હતાં, જ રે ચારરે  પગરે ચાલતાં હતાં; (2) કરેટલાંક તરી શકરે એિાં હતાં; (3) કરેટલાંક 
વત્પાદ વસથવતિાળાં પણ હતાં, જ રેરાં તરેઓ તરેરની પૂંછડીનો આધાર લરેતાં હતાં.

સૉરોપૉડની પગદંડીઓ

જયારરે  પ્રાણી ભીના કાદિ અથિા રરેતી પર ચાલરે છરે, તયારરે  તરેઓ પગનાં 
વનશાન પગદંડી તરીકરે રૂકીનરે જાય છરે. આિી પગદંડીઓ પ્રાગૈવતહાવસક પ્રાણીઓ 
વિવશટિ જગાએ અનરે સરયરે તરેરની સક્કયતાનાં વનશાન રૂકતાં જાય છરે.

પણ આિી પગદંડી કઈ ચોક્કસ પ્રજાવતએ છોડી હશરે તરે ઓળખી કાઢિું 
લગભગ અશકય છરે. પણ ડાયનોસૉરના સારાનય સરૂહરે તરે છોડી હશરે તરે જાણી 
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શકાય છરે. દાખલા તરીકરે સૉરોપૉડ જ રે પગદંડીનાં વનશાન રૂકીનરે ગયાં તરે અસારાનય 
હોય છરે, તરેરના આગલા પગથી તરેઓ ઘોડાની નાળ જ રેિાં પગલાંની છાપ રૂકરે છરે. 
જ રેરાં તરેરના એક અંગૂઠા પર નહોરનું વનશાન રૂકી જાય છરે, પાછળના પગ રોટા 
ગોળ લંબઆકાર, જ રેરાં નહોર અનરે એક જાડી તાંતણાિાળી ખરી દશા્મિરે છરે.

આિા સૌથી િધુ પ્રખયાત સૉરોપૉડની પગદંડીનાં વનશાન ટરેકસાસના ગલરેન 
રોઝરાં પૂિ્મ ચાક યુગનાં પ્રાણીઓના શ્રેણીબદ્ધ પગદંડીનાં વનશાન રળરે છરે. રાયાન 
રરે નચ (Mayan Ranch) પગદંડીઓ ફકત આગળના પગ અનરે એક પાછલા પગનાં 
વનશાન બતાિરે છરે, જ રેરાં આ પગદંડીની કદશાની બદલી થતી જોિા રળરે છરે.

સંચલનથી પડરેલાં પાદવચહનો
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આ સૉરોપૉડ તરતાં બતાિરેલાં છરે, જ રેઓ પોતાના આગળના પગ આગળ 
ધકરેલતા હોય અનરે પાછળના પગથી લાત રારતા કદશા બદલતાં હોય એિું વનહાળી 
શકાય છરે.

ગલરેન રોઝ પર એકબીજા પર ઉપરાછાપરી 23 પગદંડીઓ પણ જોિા રળરેલી 
છરે, જ રે જુદા જુદા કદનાં 23 સૉરોપૉડ એક જ કદશારાં ચાલતાં હોય એિું જોિા 
રળ્ું છરે. આ પગદંડીઓ શકય છરે કરે પાણીના કકનારરે  થયરેલી હતી. પરંતુ તરે એક 
વિવધસરનું ટોળું ચાલતું હોય તરેિું બતાિતું નથી.

િષયો સુધી સૉરોપૉડનરે ચાલતી િખતરે પૂંછડી નીચરે ઘસાતી બતાિિારાં 
આિતી. સૉરોપૉડની પૂંછડીનાં અવસથઓનરે કડક રીતરે સીધાં રાખિા રાટરે િધારાનાં 
અવસથઓ કરે સાંધા હતાં નહીં તરેથી આર રાનિું સાચું હતું. પણ સૉરોપૉડની 
પગદંડીરાં કોઈ પણ જગયાએ આ પૂંછડી જરીન પર ઘસડાતી હોય તરેિાં વનશાન 
રળી આિરેલાં નથી, જ રે એિું સૂચિરે છરે, કરે સૉરોપૉડ પૂંછડી ઊંચી રાખીનરે ચાલતાં 
હશરે, જ રે તરેરના ઊભા કરરેલા હાકડપંજરરાં જોિા રળરે છરે.

સૉરોપૉડનાં દફનસથાનો
સૉરોપૉડ અનરે અનય જુરાવસક યુગના અંવતર સરયના ડાયનોસૉર જ રે 

પવશ્ચર યુનાઇટરેડ સટરે્ટસરાં રળી આિરેલાં છરે, તરેઓના શ્રેણીબદ્ધ અવસથઓના જથથા 
નદીના તવળયરે રળી આિરેલા છરે. ડાયનોસૉરનું સંગ્હસથાન નરૅશનલ રૉનયુરરેનટ જ રે 
િરનાલ, ઉટાહ પાસરે છરે, તરે આિાં અવસથઓનાં સથાનરે ખુલ્ારાં બાંધિારાં આિરેલું 
છરે, જ રે પૈકી એકરાં તરે જગયાએ 2000 અવસથઓ પુખત અનરે વશશુ ડાયનોસૉરનાં 
રળી આિરેલાં હતાં.

પ્રદરેશ નીચાણિાળો હોિા છતાં, સપા્મકારરે  િહરેતી નદીના વિસતારરાં ડાયનોસૉર 
પ્રાણીઓ વિચરતાં; આ ઉપરાંત બીજુ ં િધારાનું પયા્મિરણ પણ ઉપલબધ હતું. 
ઊંચાણિાળા કળણપ્રદરેશ, સરોિરો, ઝરણાં, રરેતીના ઢિૂા, તરેરજ દકરયાકકનારાના 
ભાગોરાંથી પણ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષ રળરેલા છરે.
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જ રે ખડકો પર આ અવસથઓ રળી આિરેલાં તરેના પર રરેતીના પટ્ા હતા, જ રેિા 
કરે હાલરાં વરવસવસપી નદી જ રેિી રોટી નદીના રુખ પર કાંપના ઢગલા હોય છરે. 
કાંપયુકત, ધીરી િહરેતી નદી, જ રે નીચરેના પ્રદરેશરાં િહરેતી હોય છરે. તરે સાથરે શંકુ 
આકારનાં િૃક્ષો અનરે બીજી ખુલ્ાં બી ધરાિતી િનસપવતનરે દાટી દરે છરે. ડાયનોસૉર 
જ રે નદીરાં કરે તરેના તટ પર રરણ પામયાં હોય તરેઓ તયાંથી તણાઈનરે જયાં કાંપ 
ભરેગો થાય તયાં ભરેગાં થાય અથિા પૂર િખતરે આિી રરેતીની પથારીરાં ભરેગાં થાય 
છરે. જ રે હાકડપંજરો તરત જ દટાઈ જાય તરે આખાં રહરે છરે, પણ રોટા ભાગનાં છૂટાં 
પડી ગયરેલાં હોય છરે.

જોકરે જ રે નદીઓ નીચાણિાળા પ્રદરેશરાં િહરેતી તરેિા વિસતારરાંથી ડાયનોસૉરના 
જીિાિશરેષો રળી આિરેલા છરે, તરેર છતાં બીજા પ્રકારના પયા્મિરણરાંથી પણ 
ડાયનોસૉર રળી આિરેલાં છરે. ઉપરના ભાગનાં કળણો, તળાિો, ઝરણાં, પિનની 
ક્કયાથી બનરેલા રરેતીના ટરેકરાઓ અનરે દકરયાકકનારરેથી પણ ડાયનોસૉરના 
જીિાિશરેષો રળી આિરેલા છરે.

થરેરોપૉડની ખોપરીઓ (Skulls of Theropods)
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માંસભક્ષક ડાયનોસૉર (Meat Eating Dinosaurus)

થરેરોપૉડ અનરે પક્ષીઓ (Theropods & Birds)

થરેરોપૉડ (Theropod), એટલરે પ્રાણીના પગથી ઓળખાતો સરૂહ, જ રેરાં 
ટાયરરેનોસૉરસ, બહુ જ ભારરે  રાંસભક્ષક પ્રાણીઓ હતાં, જ રે આ પૃથિી પર હયાત 
હતાં; હવરંગ પક્ષીઓ, તરેરાં સૌથી નાનાં એવમનઓટરેસ છરે. હાલરાં પક્ષીઓ એ 
જીિતાં થરેરોપૉડ છરે, જ રે આ સરૂહરાં ભારરે  વિવિધતા બતાિરે છરે. તરેઓ ટ્રાયાવસકના 
અંવતર સરયથી જાણીતાં છરે અનરે તરેથી ડાયનોસૉરરાંથી તૈયાર થયરેલા સૌથી પહરેલાં 
હતાં, રોટાં થરેરોપૉડ ચાક યુગના અંત સુધી હયાત હતાં.

થરેરોપૉડ સરૂહરાં રોટાં વિવિધ રાંસભક્ષક પ્રાણીઓ હતાં જ રે લુપ્ત થઈ 
ગયરેલાં છરે. કાનયોસૉર, જ રેિાં કરે એલોસૉરસ અનરે ટાયરરેનોસૉરસનરે રોટી ખોપરી 
હતી, રોઢારાં તરેરનરે રજબૂત દાંત હતા, જ રે અનય ડાયનોસૉરની જાડી ચારડીરાં 
પણ અંદર પરેસી શકતા હતા. નાના થરેરોપૉડ જ રેિાં કરે ઑવન્મથોલરેસટસ (Ornitho-
lestes) અનરે ડીનોવનકસ (Deinonychus) નાના વશકારની પાછળ પડતાં. તરેરની 
ખોપરી િજનરાં હલકી, િધુ નાની હતી અનરે તરેરનરે નાજુક દાંત હતા.

હાલનાં પક્ષીઓનરે દાંત હોતા નથી. પણ તરેરનરે શૃંગીય (horny) ચાંચ હોય 
છરે. જોકરે જુરાવસક પક્ષી આકક્મયોપટરેરીકસનરે ચાંચ ન હતી અનરે ઘણા નાના દાંત 
હતા. થરેરોપૉડના બીજા સરૂહ ઑવન્મથોવરવરડ (Ornithomimids), તરેરણરે દાંત 
ગુરાવયા હતા અનરે તરેનરે બદલરે તરેરનરે શૃંગીય ચાંચ હતી. તરેરની ખોપરીનું બંધારણ 
હલકંુ, પક્ષી જ રેિું હતું. તરેરનરે રોટી આંખો હતી અનરે રગજ હાલના પક્ષીઓના 
જ રેટલું પ્રરાણરાં નાનું હતું. જ રેઓનરે રગજ રોટાં હતાં તરેઓ ચપળ અનરે ચાલાક 
પ્રાણીઓનો વશકાર કરતાં.

થરેરોપૉડની ખોપરીરાં જ રે ફરેરફાર થયા તરે સપટિ રીતરે વશકાર અનરે તરેરની 
ખાિાની પદ્ધવત પર આધાર રાખતાં. તરેરના આગળના પગ પણ ફરેરફાર ધરાિતા 
જ રે ઘણા કકસસારાં એકદર છરેડાના હતા. ટાયરરેનોસૉરસરાં આગળનો નાનો પગ 
બરે આંગળારાં જ ફરેરિાઈ ગયરેલો હતો. પણ બીજા થરેરોપૉડનરે આગળના પગ રોટા 
હતા. જ રેનાથી તરેઓ વશકાર પકડીનરે હાથરાં લરેતા. રરેવનરરે પટોરરાં (Maniraptors, 
હાથથી પકડનારા) આગળના પગરાં વિવશટિ ફરેરફાર થયરેલા હતા, જ રેરાંથી હાલના 
પક્ષીના ઊડિારાં ફરેરફાર પારરેલાં છરે.
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માંસભક્ષક ડાયનોસૉરના દાંત

રાંસભક્ષક રોટા ડાયનોસૉરના દાંત બહુ જ ઊંડી અસર ઉપજાિરે તરેિા છરે. 
અહીં તરેની કાયાના કદ પ્રરાણરેનો (ટાયરરેનોસૉરસનો) દાંત બતાિિારાં આિરેલો છરે. 
થરેરોપૉડના જૂના દાંતનરે બદલરે બીજા નિા દાંત આિતા, જ રે એલોસૉરસના જડબારાં 
ઊગરેલા બતાિિારાં આિરેલા છરે, બધા જ સરયરે જૂના દાંત પડી જતા નિા દાંત 
ઊગતા જ રહરે છરે, જ રે રોટા ભાગના ઓકયોસૉર અનરે ઘણા એવમનઓટરેસરાં જોિા 
રળરે છરે. સસતનોરાં તો ફકત બરે જ િખતરે દાંત બદલાય છરે, દૂવધયા દાંત અનરે 
સથાયી દાંત.

કોલોફાયવસસ (Coelophysis)

સમય : ટ્રાયાવસક યુગનો અંવતર સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર 
યુનાઇટરેડ સટરે્ટસ, નજીકના સંબંધી એનટાવકટ્મકા વસિાય બધા ખંડોરાં. કદ : આશરરે  
1.80 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : નાનું, બરે પગરે ચાલતું થરેરોપૉડ, લાંબી અનરે સાંકડી 
ખોપરી અનરે પ્રરાણરાં આગળના લાંબા પગ.

20રી સદીરાં ડાયનોસૉરના ઇવતહાસરાં સૌથી ઉતિરેજક ઘટના તરે 
એડવિન એચ. કોલબટગે (Edwin H. Colbert) 20 કોલોફાયવસસ ડાયનોસૉરના 
હાકડપંજરની ઘોસટ રરે નચ નયૂ રરેવકસકોરાંની શોધરેલી સરુદાયરાંની કબરો હતી. આ 
ટ્રાયાવસક થરેરોપૉડના અિશરેષોનો એક ઉતિર નરૂનો હતો. નહીં તો આ સરૂહના 
જીિાિશરેષોના નરૂના નબળા હોય છરે.

કોલોફાયવસસ એક ચપળ રાંસભક્ષક પ્રાણી હતું. તરેનરે લાંબી ખોપરી અનરે 
ઘણા તીણા દાંત હતા. ઘૂંટણના સાંધા અનરે બવસતપ્રદરેશના સાંધા વિવશટિ હતા, જ રે 
એિું સૂચિરે છરે કરે તરે રોટા રાંસભક્ષકો સરેરાટોસૉરસ અનરે કડલોફોસૉરસની વનકટનું 
સંબંધી હતું.

ઘોસટ રરે નચની શોધનું એક રસપ્રદ લક્ષણ એ હતું કરે, કરેટલાક નરૂનારાં તરેરના પરેટરાં 
નાના ડાયનોસૉરનાં અવસથઓ હતાં. આ અવસથઓ તરે તરેના જ નાનાં પ્રાણીનાં હતાં.

દ્ડલોફોસૉરસ (Dilophosaurus)

સમય : જુરાવસક યુગનો પ્રારંવભક સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : એકરઝોનારાં. 
કદ : 6 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : રધયર કદનું થરેરોપૉડ, જ રેરાં રાથરે એક જોડી 
કલગી, જ રે આંખની ઉપર તરફ પૂરી ખોપરી પર લંબાયરેલી હતી.

કડલોફોસૉરસનરે ખોપરી પર પાતળી દીિાલની કલગીઓ હતી, જ રે નાકથી 
શરૂ થઈનરે છરેક પાછળ આંખની ઉપરની બાજુએ લંબાયરેલી હતી. આ કલગીઓનું 
કાય્મ અજાણ છરે. બાકીની ખોપરી પર અણીદાર, િળરેલા દાંતની એક શ્રેણી હતી 
અનરે ખોપરી પર પ્રરાણરાં રોટાં વછદ્રો હતાં.
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1942રાં ઉતિર એકરઝોનારાં નાિાજો ઇવનડયન આરક્ષણરાં પ્રથરના 
કડલોફોસૉરસના જીિાિશરેષો રળી આિરેલા. જુરાવસક યુગના પૂિા્મધ્મ ભાગનાં આ 
થોડા પ્રરાણરાં પૂણ્મ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો છરે. ઝરણા અનરે સરોિરરાં આ રરેતી 
અનરે રાટીના બનરેલા શ્રેણીબદ્ધ જારરેલ થરો જ રે કાયરેનટા (Kayenta) ભૂસતર રચનારાં 
કડલોફોસૉરસના જીિાિશરેષો હતા. તરેરાં ન રાની શકાય તરેિાં પૃષ્ઠિંશીઓ દટાયરેલા 
હતા, જ રે પ્રારંવભક જુરાવસક યુગના બહુ જ ઓછા જાણીતા જીિો, જ રેિા કરે કાચબા, 
ઊડતાં સરીસૃપો, ઉભયચરો, રગરો, સસતન જ રેિાં સરીસૃપો અનરે કરેટલાક સૌથી 
જૂના સસતનોના જીિાિશરેષો હતા.

સરેરાટોસૉરસ (Ceratosaurus)

સમય : જુરાવસક ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર અરરેકરકા, તરેના 
નજીકના સંબંધીઓ આકરિકારાં. કદ : 6 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ પણ 
એલોસૉરસથી કદરાં અડધું, જ રેના નાકરે નાનું વશંગડુ ંઅનરે આગળના પગરે ચાર 
આંગળાં.

અનય કાનયોસૉરની જ રેર, સરેરાટોસૉરસનરે રોટુ ંરાથું અનરે ટૂકંી, જાડી ગરદન 
હતી; પ્રરાણરાં ટૂકંા આગળના પગો, પાછલા રોટા રજબૂત પગો, અનરે બધા જ 
પગરે સારી રીતરે વિકાસ પારરેલા િળરેલા નહોર. તરેની ખોપરીરાં રોટાં વછદ્રો હોિાથી 
તરેનું િજન ઓછુ ંહતું. િાંકા લાંબા દાંતરે ખોપરીરાં અનરે જડબારાં સારી રીતરે રૂળ 
ધારણ કરરેલા. જૂના દાંત સતત નિા દાંતથી દૂર થતા. ગરરે તરે સરયરે રોઢારાં નિા 
અનરે જૂના દાંત જોિા રળરે, જ રેરાં નિા દાંત નાના હોય તરેર બનતું.

નાક પરના વશંગડા પરથી સરેરાટોસૉરસનરે તરેનું નાર રળ્ું છરે, જ રે એક પાતળી 
કલગી હતી જ રેના પર શૃંગીયનું આિરણ હતું નકહ. સરેરાટોસૉરસનરે આંખની 
ઉપરના ભાગરાં કપાળની નીચી ધારો હતી. એલોસૉરસરાં તરે ધારો િધુ રોટી 
અનરે ખરબચડી હતી. કડલોફોસૉરસનરે તરેની ખોપરી પર એક જોડી લાંબી, પાતળી 
કલગી હતી અનરે ટાયરરેનોસૉરસનરે બરછટ કપાળ પર ધારો હતી. આ વિવિધ ધારો 
શા કારણથી હતી તરે જાણિા રળ્ું નથી. પણ તરે ઘણા થરેરોપૉડરાં જોિા રળરેલી છરે.

સરેરાટોસૉરસ, કોલોફાયવસસ અનરે કડલોફોસૉરસ િધુ પ્રાથવરક કક્ષાના 
થરેરોપૉડ છરે, કારણ કરે તરેરના બીજાં લક્ષણોરાં તરેરનરે દરરેક પગ પર ચાર આંગળાં 
હતાં. તરેરાં ચોથું આંગળું નાનું હતું. ટરેટાનુરાન (Tetanurans), પણ થરેરોપૉડ છરે, 
વસિાય સરેરાટોસૉર, તરેરણરે ચોથું આંગળું ગુરાિરેલું છરે અનરે તરેરની બીજી આંગળી 
સૌથી િધુ લાંબી હોય છરે.

ડાયનોસૉરના જીિનનાં ઘણાં પાસાંઓરાં, તરેરની વશકારી આદત વિશરે ઘણી 
કલપનાઓ, ધારણા છરે. એિા વિચારો પણ રજૂ કરિારાં આિરેલા છરે કરે તરેઓ 
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સરૂહરાં વશકાર કરતાં, જ રેથી તરેઓ રોટાં ડાયનોસૉરનરે જ રેિાં કરે સૉરોપૉડનરે નીચરે 
લાિી શકરે. કરેટલાંકનું સૂચન કરે રોટાં થરેરોપૉડ બહુ જ ધીરાં હોિાથી તરેઓ વશકાર 
ઝડપથી પકડી શકરે નહીં અનરે તરેથી તરેરના રોટા કદનરે લીધરે અનરે ધીરરેથી હરતાં-
ફરતાં હોિાથી ફકત રરરેલાં પ્રાણીઓ જ ખાતાં હશરે. પણ હાકડપંજરરાંથી રળતા 
પુરાિા તરેરજ તરેરની પગદંડી અનરે તરેરનાં દટાયરેલાં સથાન આ બધા વિચારોનરે 
ગંભીર રીતરે અનુરોદન આપતાં નથી.

એલોસૉરસ (Allosaurus)

સમય : જુરાવસક ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 9થી 12 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ. ત્ણ સારી રીતરે વિકાસ 
પારરેલી આંગળીઓ અનરે દરરેક હાથરે નહોર, ખોપરી પ્રરાણરાં રોટી, કપાળરે નીચરે 
તરફ વશંગડાં.

એલોસૉરસના હાકડપંજર પરથી ચાલસ્મ આર. નાઇટરે તૈયાર કરરેલું વચત્

એલોસૉરસ એ સૌથી વિશરેષ રીતરે જાણીતું જુરાવસક કાનયોસોર છરે. બરે પગરે 
(પાછલા) ચાલતું પ્રાણી, અનરે આગળના નાના સક્કય પગ. દરરેક પગરે ત્ણ નહોર, 
જ રેરાં અંગૂઠા અનરે આગળની આંગળીના સૌથી રોટા. ખોપરીરાં ઘણાં વછદ્રો 
હોિાથી તરે હલકી થયરેલી. રોટા ભાગનાં ડાયનોસૉરરાં નાક અનરે આંખ િચચરેનાં 
વછદ્રો નાનાં હોય છરે. પણ એલોસૉરસરાં અનરે બીજાં રાંસભક્ષક ડાયનોસૉરરાં 
તરેઓની ખોપરીરાં સૌથી રોટાં વછદ્રો હોય છરે. રોટા, િળરેલા દાંત, જ રેનરે કરિત 
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જ રેિી ધાર હોય છરે, જ રે બીજા રાંસભક્ષકોરાં પણ હોય છરે અનરે આ દાંત રોઢારાં 
આગળથી પાછળની બાજુ તરફ લંબાયરેલા હતા.

1880રાં ઓ. સી. રાશગે (O. C. Marsh) તરેનું નાર એલોસૉરસ પાડ્ું, પણ સી. 
ડબલયુ. વગલરોર(C. W. Gilmore)ના સંશોધન પછી તરેનું િણ્મન કરિારાં આિરેલું. 
તરેણરે 1920 રાં વસરથસોવનયન ઇવનસટટ્ૂશનરાં કાય્મ કરરેલું. 1927રાં ઉતસાહરાં 
કલીિલરેનડ-લોયડની ખાણરાંથી ઓછાંરાં ઓછાં 44 પ્રાણીઓનાં છૂટાંછિાયાં 
અવસથઓ ભરેગાં કરિારાં આિરેલાં. તરેરાં 3 રીટર લંબાઈિાળાં પ્રાણીથી 12 રીટર 
લંબાઈિાળાં પ્રાણીઓનાં અવસથ હતાં. 20રી સદીની શરૂઆતરાં ચાલસ્મ આર. 
નાઇટરે (Charles R. Night) કોપ સંગ્હાલયરાં અરરેકરકન સંગ્હાલયરાં (નરૅચરલ 
કહસટરી) ઊભાં કરરેલાં એલોસૉરસનાં જીિાિશરેષોનાં અવસથઓ પરથી જ રે વચત્ 
તરેણરે દોરરેલું તરે એક વિષય બની ગયરેલો. આ હાકડપંજર એપાટોસૉરસના આંવશક 
હાકડપંજર પર ઊભું કરિારાં આિરેલું હતું. તરેરાં એપાટોસૉરસ હાકડપંજરના 
પૂંછડીના અવસથના ભાગરાં ખાંચ છરે, જ રે રાંસભક્ષક ડાયનોસૉરરે  આ્કરણ કરીનરે 
તયાં નુકસાન કરરેલું હશરે.

આલબટકોસૉરસ (Albertosaurus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 7.8 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ, ટાયરરેનોસૉરસની જ રેર 
રોટી ખોપરી, પણ આગળના હાથરે ફકત બરે આંગળાં; આગળના હાથ ટૂકંા, અનરે 
ટાયરરેનોસૉરસથી કદરાં અડધું.

ડાયનોસૉરની હયાતીના છરેલ્ા અથિા પાછલા સરયરાં, જુરાવસક થરેરાપૉડો 
જ રેિાં કરે એલોસૉરસ અનરે સરેરાટોસૉરસની જગયા ચાક યુગના કાનયોસૉર – જ રેિાં કરે, 
આલબટયોસૉરસ, ટાબયોસૉરસ અનરે ટાયરરેનોસૉરસરે લીધરેલી. આ વશકારી ડાયનોસૉર 
તરેરનાથી પૂિગેના રાંસભક્ષકો કરતાં શરીરના પ્રરાણરાં જુદાં પડતાં. તરેરનરે પ્રરાણરાં 
રોટાં રાથા અનરે પાછળના પગો રોટા હતા અનરે આગળના પગો પ્રરાણરાં નાના 
હતા. તરેરની ખોપરી જ રે રોટી હતી તરે કરડિા રાટરે હતી. જ રેરાં રોટા દાંત રાટરે 
ઊંડાણનાં અવસથઓનાં વિસતાર હતા. નીચરેનાં જડબાં ઊંડાં અનરે સનાયુના જોડાણ 
રાટરે િધુ રોટી જગયા ધરાિતાં. આ પ્રાણીઓ તરેના જ રેિડાં જ બીજાં પ્રાણીઓનરે 
રારી શકતાં હતાં. આગળના નાના પગ અનરે આંગળાની ઓછી સંખયા, જ રે ફકત 
બરે આંગળાં ધરાિતા, જ રે એિું સૂચિરે છરે, કરે તરે બહુ જ ઓછા કારરાં આિતાં હશરે, 
કદાચ તરે કારરાં આિતાં નહીં હોય.

ટાયરરે નોસૉરસ (Tyrannosaurus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર અરરેકરકા, 
તરેના નજીકના સંબંધીઓ એવશયારાંથી. કદ : 12 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ, 
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રોટુ ં રાથંુ અનરે પાછળના પગ રોટા, આગળના પગ નાના જ રેના પર ફકત બરે 
આંગળાં, ઊંડાં જડબાં, જ રેરાં રોટા િળરેલા અણીદાર દાંત હોય છરે.

ટાયરરેનોસૉર એક રોટુ ંરાંસભક્ષક ડાયનોસૉર હતું, પ્રાચીન પ્રાણીશાસ્ત્રરાં 
1902રાં થયરેલી તરેની શોધ એક સૌથી રોટુ ંસોપાન હતું.

બરેરનર રિાઉન (Barnum Brown), અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ 
કહસટરીનો અવસથઓ શોધનાર ચરૅવમપયન. તરેણરે 1902 અનરે 1908રાં રોનટાનાના 
હરેલ ્કીક વિસતારરાંથી આ જીિાિશરેષો એકઠા કરરેલા. આ નરૂનાઓ રોટી નદીની 
પ્રણાલીરાં ગ્રૅનાઇટ પથથરરાં દબાઈનરે પછી તરેના પર સખત ખવનજ લાગરેલ 
અિસથારાં રળી આિરેલા. તરેનાં કરેટલાક હાકડપંજરના ભાગો જુદા પાડી શકાયા 
ન હતા, અનરે તરેરનરે આખી જ વશલા તરીકરે ખસરેડિારાં આિરેલાં. કૂલાનો ભાગ 
એક વશલા તરીકરે દૂર કરિારાં આિરેલો, તરેનું િજન 2 ટનથી િધુ હતું. આ અનરે 
બીજી વશલાઓનરે િરૅગનરાં રૂકીનરે તરેનરે ઘોડાની રદદથી 208 કકરી. સુધી લઈ જઈ 
નજીકના રરેલિરેસટરેશન પર લાિિારાં આિરેલાં.

ટાયરરેનોસૉરના નરૂનાનરે સારા પ્રરાણરાં રાનિીનો ઉપયોગ કરી, સારા 
પ્રરાણરાં શવકત િાપરીનરે, થોડાં િષયોરાં તરેનરે અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ 
કહસટરીની જગયાએ ઊભું કરિારાં આિરેલું. સૌથી શ્રેષ્ઠ હાકડપંજર નયૂયૉક્મરાં 
પ્રદવશ્મત કરિારાં આિરેલું છરે. બીજા હાકડપંજરનરે વપ્ટસબગ્મરાં કાનગેગી સંગ્હાલય 
રાટરે િરેચિારાં આિરેલું જયાં તરેનરે પણ પ્રદવશ્મત કરિારાં આિરેલું છરે.

ઑવન્જથોવમમસ (Ornithomimus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર અરરેકરકા; 
વનકટના સંબંધીઓ યુરોપ, આકરિકા અનરે એવશયા. કદ : 3થી 4.2 રીટર લંબાઈ.

લક્ષણો : થરેરોપૉડ, નાની ખોપરી, દાંત ગરેરહાજર પણ વશંગડાની ચાંચ, રોટી 
આંખો, આગળના લાંબા પગરે લાંબા િળરેલા નહોર.

ઑવન્મથોવરરસનરે ઘણી િાર શાહરૃગ ડાયનોસૉર પણ કહરેિારાં આિરે છરે, 
કારણ કરે તરે કદરાં અનરે દરેખાિરાં શાહરૃગ જ રેિું દરેખાય છરે. આ હલકા બાંધાનું 
ડાયનોસૉર તરેના પાછલા પગરેથી ઝડપથી દોડિાની અનુકૂળતા ધરાિતું હતું. તરેનું 
શરીર ધરતીનરે સરાંતર રહરેતું અનરે તરેની લાંબી પૂંછડી પાછળ લંબાયરેલી રહરેતી, 
જ રેનાથી તરે શરીરનરે સરતોલ રાખતું હશરે, ખોપરીરાં દાંત ન હતા અનરે આંખ પાસરે 
રોટાં વછદ્રો હતાં. ગરદન લાંબી અનરે વસથવતસથાપક હતી. જડબાં પર વશંગડાના 
દ્રવયની ચાંચ હતી, જ રે પક્ષીની ચાંચ સાથરે રળતી આિતી. રગજ પ્રરાણરાં રોટુ ં
હતું, અનરે હાલનાં પક્ષીઓની જ રેર શરીરના પ્રરાણરાં રોટુ ંહતું. આગળના પગરે 
ત્ણ આંગળાં હતાં. પણ તરે ચાલિા રાટરે ઉપયોગી ન હતાં.



48 ડાયનોસૉર

કો્્સોગ્રેથસ (Compsognathus)

સમય : જુરાવસક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : યુરોપ. કદ : 
60 સરેરી. લાંબાં. લક્ષણો : થરેરોપૉડ, નાનું કદ, આગળના બંનરે પગનરે બરે આંગળાં, 
પક્ષી જ રેિા થરેરોપૉડથી જુદાં પડરે છરે.

તરે રરઘાના કદનંુ હોય છરે, જ રે સૌથી નાનું, પુખત િયના ડાયનોસૉર તરીકરે 
જાણીતું છરે. ઓવન્મથોલરેસટરેસની જ રેર તરે હલકંુ હતું, જ રેનરે લાંબી ડોક અનરે લાંબી પૂંછડી 
હતી. પાછળના લાંબા પગ દોડિા રાટરે ઉપયોગરાં લરેતું હશરે, નાના આગળના પગ 
જ રેરાં બરે જ આંગળાં હતાં, જ રે વશકારનરે પકડિા રાટરેનાં હશરે.

અનય ડાયનોસૉરથી ઊલટુ ંકોમપસોગ્નરેથસના વશકાર વિશરે ચોક્કસ રાકહતી 
રળી છરે. કારણ કરે એક નરૂનારાં તરેના પાંસળી-પાંજરારાં ખોરાકનો નરૂનો રહી 
ગયરેલો. યરેલ યુવનિવસ્મટીના તજજ્ જહૉન ઓસટ્રોરરે એિું ચોક્કસ રીતરે નક્કી કયુું 
કરે પાંસળીરાં જ રે નરૂનો હતો તરે એક ઝડપથી દોડતી ગરોળી–બરેિકરસૉરસ(Ba-
varisaurus)નો હતો. આ શોધ એિું દશા્મિરે છરે કરે કોમપસોગ્નરેથસ દોડીનરે વશકાર 
પકડિાની અનુકૂળતા ધરાિતું હશરે.

કોમપસોગ્નરેથસ
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કોમપસોગ્નરેથસ એક જૂજ ડાયનોસૉર છરે, કારણ કરે તરેના થોડા જ નરૂના રળ્ા 
છરે. આ જીિાિશરેષો જર્મનીરાં સોલનહોિરેન (Solnhofen) ખડકોરાં રળી આિરેલા. 
આ એક દકરયાઈ, ચોકના ખડકો છરે, જ રે ગરર છીછરા સરુદ્રરાં બનરેલા છરે અનરે જ રે 
પરિાળાના ટાપુ સાથરે ભળરેલા છરે. રોટા ભાગના જીિાિશરેષો જ રે તયાંથી રળ્ા તરેઓ 
દકરયાઈ પ્રજાવતઓ હતી, પણ કરેટલાક જીિાિશરેષો કોમપસોગ્નરેથસના અનરે અનય 
ગરોળીઓના હતા જ રે કકનારા પર રહરેતા હશરે. તરેરાં ટરેરોસૉરસ (Pterosaurus) 
અનરે આકક્મયોપટરેરીકસ જૂનું પક્ષી, તરેના જીિાિશરેષ પણ તયાંથી રળી આિરેલા છરે.

ઑવન્જથોલરેસટસ (Ornitholestes)
સમય : જુરાવસકનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 

અરરેકરકા; નજીકના સંબંધી, યુરોપ, એવશયા, આકરિકા અનરે ઑસટ્રરેવલયા. કદ : 1.95 
રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ, નાની ખોપરી, નાના અણીદાર દાંત, આગળના 
પગરે ત્ણ આંગળાં, જ રે પ્રારંવભક પક્ષીઓ જ રેિાં.

ઑવન્મથોલરેસટસનાં ઘણાં પ્રાથવરક લક્ષણો, રાંસભક્ષક ડાયનોસૉર જ રેઓ 
પક્ષીઓ જ રેિાં લક્ષણો ધરાિતાં, તરેરના જ રેિાં જ લક્ષણો ધરાિતાં. તરેરનાં અવસથઓ 
પોલાં હતાં, ખોપરી હલકી જ રેરાં રોટાં વછદ્રો હતાં અનરે આગળના પગરે ત્ણ 
આંગળાં જ રેના પર સારી રીતરે વિકાસ પારરેલા નહોર હતા. આ નાનું ડાયનોસૉર 
સક્કય વશકારી હતું, જ રે પાછલા પગરે દોડતું, અનરે નાનાં પ્રાણીઓનરે પકડિા ઝડપ 
અનરે ચપળતાનો ઉપયોગ કરતું.

જયારરે  પ્રથર 1890રાં તરેના જીિાિશરેષો શોધી કાઢિારાં આવયા તયારરે  તરેનું 
નાર પક્ષી લુંટારુ (‘ઑવન્મથોલરેસટસ’) પાડિારાં આવયું; તરે એિું સૂચિરે છરે કરે તરે 
પક્ષીઓના વશકાર કરી તરેરનરે રારી નાખતું હશરે. પણ તરે સાચું છરે કરે નકહ તરે પુરિાર 
કરિું શકય ન હતું, પણ તરે શકય હોઈ શકરે છરે. રસપ્રદ રીતરે હિરે ઑવન્મથોલરેસટસ 
એક ડાયનોસૉર છરે, જ રે પક્ષીઓની િધુ વનકટ છરે, પણ તરે તરેરનું વશકારી નથી.

ઑવન્મથોલરેસટસ એક કીરતી જીિાિશરેષ હતો, જ રે અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ 
નરૅચરલ કહસટરી રાટરે 1890રાં દવક્ષણ વયોવરંગરાં પ્રખયાત બોન કરેવબન ખાણરાંથી 
રળી આિરેલો. ઑવન્મથોલરેસટસનું આથી િધુ સારો જીિાિશરેષ રળી આિરેલો નથી.

દ્ડનોવનકસ (Deinonychus)
સમય : પૂિ્મ ચાક યુગ. જીવાવશરેરો મળ્ા : રોનટાના. કદ : 2.1 રીટર લાંબું. 

લક્ષણો : થરેરોપૉડ, જ રેરાં પાછલા પગના બીજા આંગળાના ટરેરિરે બહુ લાંબો નહોર, 
પૂંછડી રણકા પર લાંબા િધારાના ઉપાંગનરે લીધરે અક્કડ રહરેતી.

જોકરે આ નાના થરેરોપૉડનરે બાહ રીતરે એલોસૉરસ જ રેિા રાંસભક્ષક સાથરે 
સરખાપણં છરે, છતાં તરેના પગની રચનારાં રહતિના ફરેરફાર છરે, જ રેથી તરેનું જીિન 
બીજા કરતાં સાિ જુદું હશરે. થરેરોપૉડરાં પાછળના પગરે જ રે ત્ણ આંગળાં હોય છરે, 
તરે કડનોવનકસરાં ફરેરફાર પારરેલાં હોય છરે, તરે ફકત બરે જ આંગળાં ચાલિા તથા 
દોડિારાં ઉપયોગરાં લરેતું હશરે અનરે બાકીનાં આંગળાં પર િધુ પ્રરાણરાં રોટા 
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નહોર હોય છરે, જ રે ખરરેખર તો ચાલતી િખતરે અંદર ખેંચી લરેતું હશરે. જયારરે  તરે નહોર 
નીચરે િળરે તયારરે  તરે નહોર એક બચાિ રાટરેનું સાધન બની જતું હશરે, અથિા તરેનાથી 
પ્રાણી પર હુરલો કરી તરેનરે રારી શકતું હશરે.

બવસતપ્રદરેશ અનરે પાછલા પગના બંધારણરાં ફરેરફાર જોિા રળરે છરે, અનરે 
તયાં િધુ રજબૂત, રાંસલ સનાયુની હાજરી જોિા રળરે છરે. આ બધાં લક્ષણો એકત્ 
કરિારાં આિરે તો કડનોવનકસ એક બહુ જ સક્કય, આ્કરક રાંસભક્ષક હશરે.

કડનોવનકસના આગળના પગ પ્રારંવભક પક્ષી જ રેિા છરે, અનરે તરે એિું પુરિાર કરરે  છરે કરે 
પક્ષીઓ ખરરેખર ડાયનોસૉરની ઉત્કાંવતરાંથી થયરેલાં છરે.

આદ્ક્જયો્ટરેરીકસ (Archaeopteryx)

સમય : જુરાવસકનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : યુરોપ. કદ : 60થી 
90 સરેરી. લંબાઈ. લક્ષણો : થરેરોપૉડ; હાકડપંજર ઑવન્મથોલરેસટસ જ રેિું, અથિા 
કોમપસોગ્નરેથસ જ રેિું પણ તરેનરે પીંછાં હતાં, અનરે સાથરે છાતી અનરે ગરદન િચચરેનું 
અવસથ (wishbone, furcula) હતું.

આકક્મયોપટરેરીકસ એક સૌથી જૂનું પ્રાણી છરે જ રેનરે ચોક્કસ રીતરે પક્ષી કહી 
શકાય. જુરાવસક યુગના ઉતિરાધ્મ કાળના સોલનહોિરેન, જર્મનીરાંના ચૂનાના 
ખડકોરાં કરેટલાક નરૂનારાં પીંછાંની ઊંડી છાપિાળા જીિાિશરેષો રળી આિરેલા છરે.

આ ચૂનાના ખડકો પહરેલાં એકદર બારીક કણ ધરાિતો કાદિ હતો, જ રે 
દકરયાના છીછરા તવળયરે હતો અનરે આકક્મયોપટરેરીકસ આ દકરયાની નજીક અથિા 
તરે ઉપર રહરેતાં હશરે. કરેટલાંક દકરયારાં પડી અનરે ડબૂી ગયાં હશરે, જયાં તરેરનાં 
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અવસથઓ તરેર નરે તરેર રહાં હશરે જયારરે  પીંછાં કાદિરાં ખૂંપી ગયાં હશરે.

જોકરે આકક્મયોપટરેરીકસનરે પીંછાં હતાં, પણ તરેઓ હાલનાં પક્ષીઓની જ રેર ઊડી 
શકતાં હશરે ? શકય નથી. હાલનાં પક્ષીઓનરે રોટુ ંપહોળું, છાતીનું અવસથ (keel) 
હોય છરે, જ રેના પર ઊડિા રાટરેના રજબૂત સનાયુ લાગરેલા હોય છરે. આકક્મયોપટરેરીકસનરે 
આ છાતીનું અવસથ હતું નહીં અનરે ઊડિા રાટરેના રજબૂત સનાયુ પણ ન હતા. પણ 
તરેર છતાં ઊંચા સથાનરેથી તરે નીચરે સરકીનરે ઊડી શકતું હશરે.

પક્ષીઓ અનરે ડાયનોસૉર

આકક્મયોપટરેરીકસની શોધ અનરે તરેનો અભયાસ અનરે ઑવન્મથોલરેસટસ અનરે 
કડનોવનકસના પક્ષી જ રેિા ડાયનોસૉર લક્ષણોથી પક્ષીઓની ઉત્કાંવત રાટરેની કડી 
રળી આિી. જોકરે ખડકના પડરાંથી સીધરેસીધું ઉત્કાંવતની િંશાિળીનું દશ્મન થઈ 
શકરે નહીં, પણ જીિાિશરેષો લુપ્ત થઈ ગયરેલાં પ્રાણીઓનાં લક્ષણો વિશરે રાકહતી 
પૂરી પાડી શકરે છરે, જ રે ઉત્કાંવતના વિચારોની કસોટી તરીકરે કાર આિી શકરે છરે. 
આકક્મયોપટરેરીકસ અનરે ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો આિા ઉપયોગ રાટરેના સારા 
દાખલા પૂરા પાડરે છરે.
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ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓ નીચરેનાં અસારાનય લક્ષણોરાં સરખાપણં બતાિરે છરે :

1. ઘૂંટણના સાંધા જ રે આગળ અનરે પાછળ હલનચલન કરી શકરે તરે રાટરે 
ઘૂંટણનાં અવસથઓ નીચરેના પગનાં અવસથઓનરે સખત રીતરે જોડાયરેલાં હોય છરે.

2. ઊભા અથિા સીધા પગો.

3. ખોપરી અનરે જડબારાં િધારાનાં પોલાણો.

તરેની સાથરે, કરેટલાંક નાનાં થરેરોપૉડ ડાયનોસૉર, જ રેિાં કરે ઑવન્મથોલરેસટસ અનરે 
કડનોવનકસ જ રેઓ પક્ષીઓની વનકટ છરે તરેરનરે નીચરેનાં લક્ષણો જ રે આકક્મયોપટરેરીકસરાં 
પણ જોિા રળરે છરે.

1. આગળના પગરે ત્ણ લાંબાં આંગળાં અનરે વિવશટિ પોંચીનો સાંધો.

2. અવસથઓરાં પોલાણ.

3. બવસતપ્રદરેશ અનરે જાંઘ પાછળ લટકતાં.

આ જીિાિશરેષો એિું બતાિરે છરે, કરે અરુક ચોક્કસ સરૂહના વશકારી નાના 
ડાયનોસૉરરાંથી પક્ષીઓ કરેિી રીતરે ઉત્કાંવત પારરેલાં છરે.

શું કરેટલાંક ડાયનોસૉર જ રેિાં કરે ઑવન્મથોલરેસટસ ગરર લોહી ધરાિતાં હતાં અનરે 
હાલનાં પક્ષીઓની જ રેર િધુ ઊજા્મ ધરાિતાં હતાં ? શું આકક્મયોપટરેરીકસ રગર જ રેિું 
હતું કરે હાલના જીિંત પક્ષીઓ જ રેિું હતું ? આપણરે આિા સિાલના જિાબ આપી 
શકતા નથી. જીિાિશરેષો ઉત્કાંવત વિશરે જિાબ આપી શકરે છરે, પણ લુપ્ત થયરેલા 
પ્રાણીના જીિનની પદ્ધવત પ્રાણીશાસ્ત્ર વિશરે બહુ જ ઓછી રાકહતી આપી શકરે છરે.

એક પ્રશ્ન એ પણ અહીંયાં ઊઠરે છરે, કરે શું પાંસળીનું હાડકંુ એકદર આિી ગયું 
હશરે ? તરેરનાં િચગાળાનાં પ્રાણીઓ શું રળી શકયાં છરે ?

ઑવન્મવથવસકયન ડાયનોસૉરની ઉત્કાંવત
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ઑવન્જવથવસકયન ખોપરીઓ : 

ઑવન્મવથવસકયન ડાયનોસૉરની ખોપરીરાં ભારરે  તફાિત આ સરૂહની 
વિવિધતાનું પરાિત્મન કરરે  છરે. રોટુ ંઉત્કાંવતક અંતર પ્રાથવરક લરેસોથોસૉરસનરે (Le-
sothosaurus), સરેરાટોવપસયન (Ceratopsian) અનરે હરેડ્રોસૉર(hadrosaurs)થી 
જુદાં પાડરે છરે. તરેર છતાં બધાનો પૂિ્મજ એક સારાનય છરે.

ઑવન્જવથવસકયનની ખોપરીઓ

તરેરનરે બધાંનરે એક જુદું દાંત િગરનું તતિ છરે, દા. ત. પ્રચોકઠુ ં (પ્રીડરેનટરી), 
જ રે નીચરેના જડબાની સારરે હોય છરે અનરે નસકોરાં અનરે આંખ િચચરેનું વછદ્ર નાનું 
અથિા ગરેરહાજર હોય છરે.

લરેસોથોસૉરસરાં, જડબાંની ધાર પર દાંત ગોઠિાયરેલા હોય છરે, જ રેનાસૉકરયનરાં 
જ રે જડબાંની બાજુ પર દાંત પાછળ ગાલ પર હોય છરે.

ઑવન્જવથવસકયન ડાયનોસૉરના પગ

સૉકરવસકયનોરાં પગરાં સંચલનની જ રે વિવિધ અનુકૂળતાઓ જોિા રળરે છરે, 
તરેિી અનુકૂળતાઓ ઑવન્મવથવસકયનોરાં જોિા નથી રળતી, પણ તરેઓ ચાલિા રાટરે 
અનરે શરીરના આધાર રાટરે પગની અનુકૂળતા હોિાનું બતાિરે છરે.

ઑવન્મવથવસકયન તરેરના આગળના પગરાં વિવિધતા બતાિરે છરે. સટરેગોસૉરસના 
(Stegosaurus) આગળના પગ નક્કર હોય છરે, જ રેરાં રોટા ભાગનાનરે આંગળાંના 
સાંધા હોતા નથી, જયારરે  હરેટરોડોનટોસૉરસરાં (Heterodontosaurus) તરે લાંબા 
અનરે નાજુક હોય છરે, જ રે વસથવતસથાપક લાગરે છરે અનરે ખોરાકનરે પકડિા અનરે ખાિા 
રાટરે ઉપયોગરાં લરેતું હશરે. ઇગિાનોડૉનટ અનરે હરેડ્રોસૉરરાં આગળના પગના પાયા 
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લાંબા (metacarpals), જ રેરાં િચલાં ત્ણ આંગળાં લાંબાં અનરે નક્કર હોય છરે. 
િચલા આંગળા પરના નહોર િધુ પહોળા અનરે ખરી જ રેિા હોય છરે. આ ડાયનોસૉર 
ચાર પગરે ચાલતાં હશરે. હાયવપસલોફોડોનટના આગળના પગ હરેટરોડોનટોસૉરસના 
આગળના પગથી બહુ જુદા પડતા નથી. પણ તરેરનાં આંગળાં િધુ િજનદાર અનરે 
ઓછાં વસથવતસથાપક હોય છરે, જ રે િધુ વિકાસ પારરેલા ઓવન્મથોપૉડરાં હોય છરે.

ઑવન્મવથવસકયનોના પાછલા પગો, રોટા ભાગના સરૂહરાં, રુખય િજન 
ઝીલનાર પગ હતા. નાના, િધુ સારાનય ઑવન્મવથવસકયનોનરે હલકાં અવસથઓ હતાં, 
તરે લાંબાં અનરે નાજુક, જ રેર કરે હાયવપસલોફોડોન અનરે હરેટરોડૉનટોસૉરસરાં હોય 
છરે. ઑવન્મથોપૉડ, જ રેિાં કરે ઇગિાનોડૉન અનરે એનાટોસૉરસ જ રેરનરે ત્ણ આંગળાં 
હોય છરે. જ રેરાં પ્રથર અનરે પાંચરું આંગળું એકદર નાનું હોય છરે જ રે તરેરની ઉત્કાંવત 
દરવરયાન ્કરશ: તદ્દન નાનાં થઈ ગયાં છરે; બાકીનાં ત્ણ આંગળાં રજબૂત અનરે 
જાડાં હોય છરે, જ રેનાથી રોટાં અનરે ભારરે  પ્રાણી આધાર પારરેલાં હોય છરે. સટરેગોસૉરસ 
અનરે રૉનોકલોવનયસનરે જાડા અનરે થાંભલા જ રેિા પગ હોય છરે. રૉનોકલોવનયસરાં 
ચાર કાય્મશીલ આંગળાં હોય છરે.

લરેસોથોસૉરસ (Lesothosaurus)

સમય : ટ્રાયાવસક પછીનો અથિા પૂિ્મ જુરાવસક. જીવાવશરેરો મળ્ા 
: દવક્ષણ આકરિકા. કદ : 90 સરેરી. લંબાઈ. લક્ષણો : અતયાર સુધી જાણીતા 
ઑવન્મવથવસકયનરાં સૌથી પ્રાથવરક, નાનું, િજનરાં હલકંુ, લાંબી પૂંછડી, પાછળના 
પગ લાંબા જ રેરાં ચાર આંગળાં, ચાંચ ગરેરહાજર અથિા એકદર નાની.
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લરેસોથોસૉરસરે ઑવન્મવથવસકયન ઉત્કાંવત સરજિારાં ઘણો અગતયનો ભાગ 
ભજિરેલો છરે. કરેટલાંક આંવશક તો કરેટલાંક પૂણ્મ હાકડપંજરના જીિાિશરેષો દવક્ષણ 
આકરિકારાં લરેસોથોરાં (જૂનું બાસુટોલરેનડ); ટ્રાયાવસક-જુરાવસક કાળ િચચરેની 
હદરાંના ખડકરાંથી રળી આિરેલા છરે. લરેસોથોસૉરસનરે ઑવન્મવથવસકયન જ રેિા કૂલા 
છરે, જ રેના પર િધારાનું અવસથ છરે અનરે નીચરેના જડબા પર પ્રીડરેનટરી અવસથ છરે. જોકરે 
આ અવસથઓરાં દાંત નથી, બાકીનાં જડબાંરાં નાના, પાંદડા આકારના દાંત હોય 
છરે જ રે પરંપરાગત પ્રાથવરક ઑવન્મવથવસકયનોરાં હોય છરે. પછીથી ઑવન્મવથવસકયન 
પ્રાણીઓએ ખોપરીરાં આગળના દાંત ગુરાિી દીધા. લરેસોથોસૉરસનરે પરંપરાગત 
ચાંચ હોતી નથી પણ દાંત િગરનું પ્રીડરેનટરી હાડકંુ નાનું છરે અનરે ઉપરનાં જડબાં 
પર રોઢારાં સારરેની બાજુ નાના દાંત હતા.

જો લરેસોથોસૉરસનરે ઑવન્મવથવસકયનરાં પ્રારંવભક પ્રાણી તરીકરે ગણિારાં આિરે 
તો, રોટા ચાર પગિાળાં ઑવન્મવથવસકયનો જ રેિાં કરે ઍવનકલોસૉર અનરે સરેરાટોવપસયન 
બરે પગિાળા (ચાલતાં) પૂિ્મજોરાંથી તરેઓ ઊતરી આવયાં હોય.

સકુટરેલોસૉરસ (Scutellosaurus)

સમય : પૂિ્મ જુરાવસક. જીવાવશરેરો મળ્ા : દવક્ષણ પવશ્ચર યુનાઇટરેડ સટરે્ટસ. 
કદ : 1.2 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : નાનું પ્રારંવભક ઑવન્મવથવસકયન, સંભિત: બરે પગરે 
ચાલનારંુ, શરીર પર અવસથઓની તકતીનું આિરણ.

ઍવનકલોસૉરસ (Ankyklosaurus) અનરે સટરેગોસૉરસ (Stegosaurus) 
થાયકરયોફોરરેન (Thyreonphorens) સરૂહરાં આિરેલાં છરે, તરે ચારડીરાં અવસથઓના 
બખતરનરે લીધરે તરેરાં આિરેલાં છરે. સકુટરેલોસૉરસ આ સરૂહનું પ્રારંવભક સભય છરે, તરેનરે 
પણ અવસથઓનું બખતર હોય છરે, પણ ઍવનકલોસૉરસ અનરે સટરેગોસૉરસના બીજાં 
લક્ષણો ધરાિતું નથી. આથી ઊલટુ,ં તરેની પૂંછડીએ કાંટા અથિા ધોકો હોતો નથી 
જ રે સટરેગોસૉરસ અનરે ઍવનકલોસૉરસરાં હોય છરે.

સકુટરેલોસૉરસ શકય છરે બરે પગરે ઊભા થઈનરે ચાલતું હશરે. પણ જ રેિી રીતરે 
ઘણાં ડાયનોસૉર જ રેરનરે આગળના પગ નાના હોય છરે, જ રેઓ ચારરે  પગરે પણ ચાલી 
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શકરે છરે અથિા ચાલી શકતાં હશરે. જોકરે તરેના જીિાિશરેષો જ રે પૂિ્મ જુરાવસક યુગના 
કાયરેનટા ખડકરાંથી રળી આિરેલા છરે તરે જોકરે સારી રીતરે સચિાયરેલા નથી છતાં 
પછીના સટરેગોસૉરસ અનરે ઍવનકલોસૉરસ સાથરે સરખારણી રાટરે રસપ્રદ છરે.

સટરેગોસૉરસ (Stegosaurus)

સમય : જુરાવસક યુગ ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ. કદ : 9 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : તરેના શરીરરે  બરે શ્રેણી ઊભી વત્કોણાકાર તકતી 
જ રે રાથાથી પૂંછડી સુધી પથરાયરેલી હોય છરે અનરે પૂંછડીનરે બરે જોડી કાંટા હોય છરે.

સટરેગોસૉરસ શકય છરે કરે ચાર પગરે ચાલતું હશરે. જોકરે પાછળના પગ આગળના 
પગથી બરણા રોટા હતા. આ ડાયનોસૉરના ઓળખી શકાય તરેિી, જુદા પડતા 
જોઈ શકાય તરેિી શરીર પરની બરે શ્રેણી ઊભી વત્કોણાકાર તકતી જ રે રાથાથી છરેક 
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પૂંછડી સુધી અનરે પીઠ પર હતી, તરે બહુ જ સપટિ દરેખાય છરે. બાકીનું હાકડપંજર 
પ્રારંવભક ઑવન્મવથવસકયનોનરે રળતું આિરે છરે.

પૂંછડીએ જ રે કાંટા હોય છરે, તરે શકય છરે કરે રક્ષણ રાટરે હશરે. તકતીનું કાય્મ 
જોકરે સપટિ નથી. આ તકતીનો પાયો નીચરે જાડો થતો જાય છરે, જ રે ચારડીની અંદર 
આિરેલો હોય છરે. તકતીની સપાટી પર ખાંચા હોય છરે, જ રેરાં લોહીની નળીઓ 
આિરેલી હશરે, જ રે એિું સૂચિરે છરે કરે બંનરે બાજુએ ચારડી આિરેલી હશરે. તરેથી આ તકતી 
શરીરના તાપરાનના વનયરન રાટરે હશરે એિી કલપના કરિા પ્રરેરરે  છરે. આિી જાતના 
વિચારો રસપ્રદ છરે, પણ તરેનરે રાટરે પુરાિા નથી જ રેનું તરેઓ અનુરોદન કરી શકરે.

બીજાં સટરેગોસૉરસ, કરેનટ્રોસૉરસ (Kentrosaurus) જ રેના જીિાિશરેષો 
આકરિકારાંથી અનરે ટઓુવજગંોસૉરસ (Tuojingosaurus) જ રેના જીિાિશરેષો 
ચીનરાંથી રળી આવયા તરેરનરે આ તકતીઓ નાની હતી, અનરે પૂંછડીના કાંટા નાના 
હતા. જ રે એિું સૂચિરે છરે કરે આ બખતર ફકત રક્ષણ રાટરે હશરે.

ઍવનકલોસૉદ્રયનની ખોપરી

ઍવનકલોસૉરની ખોપરી બીજા ઑવન્મવથવસકયનોથી એ રીતરે જુદી પડરે છરે કરે 
તરે એકદર નક્કર હોય છરે. ઍવનકલોસૉરરાં ખોપરીનાં પોલાણો જ રે ડાયનોસૉરનાં 
લક્ષણો છરે અનરે આકયોસૉરરાં હોય છરે તરે અહીંયાં રયા્મકદત હોય છરે, અથિા તરેઓ 
અવસથથી આિરણ પારરેલ હોય છરે. ઍવનકલોસૉકરયનની ખોપરી આગળની બાજુથી 
દાંત િગરની હોય છરે, પ્રરાણરાં રોટી હોય છરે, અનરે શકય છરે કરે ઉપર અનરે નીચરેના 
જડબા પર ચાંચથી ઢકંાયરેલ હશરે. પરેનોપલોસૉરસ (Panoplosaurus) અનરે તરેના 
નજીકના સંબંધીઓરાં તરે સાંકડી ચાંચ તરીકરે બહાર આિરે છરે. યુઓપોસરેફરેલસ 
અનરે િધુ વિકાસ પારરેલા ઍવનકલોસૉરરાં, તરે િધુ પહોળી અનરે નીચરે િળરેલી હોય 
છરે. ગાલના દાંત જ રે એક સીધી હારરાં હોય છરે, તરેઓ નાના અનરે પાંદડા આકારના 
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હોય છરે, જ રે પ્રાથવરક ઑવન્મવથવસકયનરાંના કરતાં જુદા નથી હોતા, પણ ખોપરીના 
પ્રરાણરાં નાના હોય છરે. દાંત ખોપરીની ધારરાં પાછળના ભાગરાં સારી રીતરે 
ગોઠિાયરેલા હોય છરે, જ રે ગાલરાં રોટો ખાડો પાડરે છરે.

સરેરોટોવપસયન અનરે હરેડ્રોસૉરરાં હજાર દાંતની હાજરી તરેનાથી જુદી પડરે 
છરે. યુઓપોસરેફરેલસની ખોપરીરાં એક રસપ્રદ લક્ષણ એ છરે કરે તરેરની આંખો પર 
બખતર હતું. આંખના ગોળારાં િાંકી િળરેલી અવસથઓની તકતી હતી. તરે જરૂર પડરે 
તયારરે  આંખના ડોળાનરે બંધ કરી શકતી હશરે.

ઍવનકલોસૉરનરે વદ્તીયક તાળિું હોય છરે. જ રે હિા અંદર લરેિાની નળીનરે 
ખોરાકનરે ચાિિાની પ્રક્કયાથી જુદા પાડરે છરે. પરેનોપલોસૉરસનરે પ્રરાણરાં સારાનય 
નસકોરાનો પોલો ભાગ હતો અનરે બીજા આગળ પડતા ઍવનકલોસૉર અનરે 
યુઓપલોસરેફરેલસરાં તરેરાં િળરેલો રાગ્મ હતો જ રેરાં સાથરે સંકીણ્મ સાનસો હતા જ રેરનું 
કાય્મ અજાણ છરે.

સૉરોપરેલટા (Sauropelta)

સમય : ચાકયુગ પૂિગેનો સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર યુનાઇટરેડ 
સટરે્ટસ.

કદ : 7.5 રીટર લાંબું. લક્ષણો : ચાર પગરે ચાલતું ઍવનકલોસૉર, જ રેની 
ખોપરી પ્રરાણરાં નાની હોય છરે, આગળથી સાંકડી થાય છરે, શરીર પર રોટા 
ગોળાકાર ગઠ્ા. તરે (અવસથઓના) બખતર ધરાિરે છરે. આ ગઠ્ાની આજુબાજુ નાનાં 
કઠણ અવસથઓ હોય છરે. પૂંછડી પર અવસથઓનો ધોકો હોતો નથી.
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સૉરોપલરેટા એક નૉડોસૉર (Nodosaur) છરે. બખતકરયા ડાયનોસૉર અથિા 
ઍવનકલોસૉરનો આ એક સરૂહ છરે. અનય નૉડોસૉરોની જ રેર, સૉરોપરેલટાનરે 
પૂંછડી પર ધોકો હોતો નથી; જયારરે  યુઓપલોસરેફરેલસ (Euoplocephalus) જ રેિા 
ઍવનકલોસૉરરાં પૂંછડી પર ધોકો હોય છરે. નૉડોસૉરોરાં એક સૌથી રોટુ ંપ્રાણી, તરે 
ત્ણ ટન િજન ધરાિરે છરે. તરે ચારરે  પગરે ચાલતું હતું, અનરે તરેના શરીરરે  રાથાથી પૂંછડી 
સુધી વસથવતસથાપક બખતર હતું. આ બખતર પ્રરાણરાં નાના અવસથની તકતીઓનું 
બનરેલું હતું, જ રેની આજુબાજુ રોટા ગૂરડા જ રેિા અવસથઓના ભાગ હતા, જ રેરાં 
બીજાં નાનાં અવસથઓ હતાં.

બરેરનર રિાઉનરે તરેના જીિાિશરેષો રોનટાનારાંના કલરેિરલીના (Claverly) 
ચાક યુગના ખડકરાંથી શોધી કાઢરેલા, તરેરાંનો એક નરૂનો અવસથઓના ગૂરડા 
સાથરે રોટા ભાગનું હાકડપંજર, પાંસળી અનરે હાકડપંજરના બીજા ભાગ સકહત હતું. 
આ નરૂનો અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ કહસટરીરાં ગોઠિિારાં આિરેલો છરે, 
જ રેથી તરેના બખતર સકહત આખું હાકડપંજર તયાં જોઈ શકાય. આ સૉરોપરેલટા સાથરે 
રાંસભક્ષક ડાયનોસૉર કડનોવનકસ અનરે ઑવન્મથોપૉડ ટરેનોનટોસૉરસ (Tenonto-
saurus) રહરેતાં હતાં.

યુ્લોસરેફરેલસ (Euplocephalus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 6.6 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઍવનકલોસૉર, ખોપરી પહોળી, બાજુ 
પર કાંટા અનરે પીઠ પર પણ કાંટા, પૂંછડીના છરેડરે રોટો ગોળો.

યુપલોસરેફરેલસ એક સૌથી સારી રીતરે જાણીતું ઍવનકલોસૉર છરે, કારણ કરે તરેનાં 
આંવશક રીતરે જોડાયરેલ હાકડપંજર જ રેરાં ખોપરી, બખતર અનરે પગ જોડાયરેલાં રળી 
આિરેલાં છરે. જોકરે હજુ સુધી પૂણ્મ હાકડપંજર રળરેલું નથી. યુપલોસરેફરેલસનરે પ્રરાવણત 
ઍવનકલોસૉર દરેહ ગોઠિણી હતી. તરે એક ચાર પગરે ચાલતું પ્રાણી હતું, જ રેના શરીરરે  
બખતકરયા તકતીઓ અથિા ગઠ્ા હતા. તરેના પગ એકસરખી લંબાઈ ધરાિતા 
હતા, રાથું અનરે ગરદન ટૂકંાં હતાં. અનય ઍવનકલોસૉર અનરે ઘણા ડાયનોસૉરની 
જ રેર તરે દરેખીતી રીતરે પોતાના પગ શરીરની નીચરે તાણીનરે રાખતું, અનરે લાંબા કરીનરે 
ચાલતું ન હતું. શકય છરે કરે તરે ઝડપથી ચાલતું હશરે, કદાચ કોઈ કોઈ િખતરે ઝડપથી 
ચાલતું હશરે, તરે ધીરું અનરે વનવષ્કય ન હતું અનરે તરે પોતાના રક્ષણ રાટરે બખતરનો 
ઉપયોગ કરતું હશરે.
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યુપલોસરેફરેલસ અનરે તરેના નજીકના સંબંધીઓ નૉડોસૉરથી જુદા પડતા, જ રેરનરે 
પૂંછડીએ રોટો ધોકો હતો અવસથઓ તયાં ભરેગાં થઈનરે પૂંછડીના છરેિટના રણકાનરે 
લાગરેલાં હતાં. નૉડોસૉરનરે તરેિો પૂંછડીએ ધોકો ન હતો. તરેની પગદંડીરાં પૂંછડીની 
છાપ નહીં રળરેલી હોિાથી તરે પૂંછડીનરે ઊંચી રાખીનરે ચાલતું હશરે, તરેનરે જરીન પર 
રાખી ચાલતું નહીં હોય.

ઍવનકલોસૉરસ તરેનાં નજીકના સંબંધીના થોડા આંવશક જીિાિશરેષોથી સારી 
રીતરે જાણીતું છરે, તરેની ગણતરી પ્રરાણરેની લંબાઈ 19.5 રીટર થિા જાય છરે, જ રેથી 
તરે ઍવનકલોસૉરરાં સૌથી રોટુ ંહશરે.

ઑવન્જથોપૉડ ડાયનોસૉરની ઉતક્ાંવત

બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર અનરે તરેમના સંબંિીઓ

ઑવન્મથોપૉડ (Ornithopods) (અથ્મ : ‘પક્ષી-પગા; અનરે પાછલા પગરે ત્ણ 
આંગળાં હોય તરેિો અથ્મ થાય). ઑવન્મવથવસકયન ડાયનોસૉરનો એક રોટો સરૂહ છરે. 
ઑવન્મથોપૉડરાં બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર અથિા હરેડ્રોસૉર (Hedrosaurs) અનરે તરેના 
સંબંધીઓ ઇગિાનોડૉનટ, કરૅમપટોસૉરસ (Camptosaurus) અનરે હાયવપસલોફોડોનટ 
(Hypsilophodonts) આિી જાય છરે. બધાંનાં હાકડપંજરો એકસરખાં હોય છરે, 
પણ તરેરની ખોપરીરાં તફાિત હોય છરે.

બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર, અથિા હરેડ્રોસૉરસનરે (hadrosaurs) ખોપરીરાં 
અસારાનય અનુકૂળતાઓ હોય છરે. પણ હરેડ્રોસૉરોરાં એક બહુ જ વિવચત્ લક્ષણરાં 
તરેરનાં નસકોરાં બહુ જ પહોળાં થઈનરે રોટુ ંનાક બનાિરે છરે. અનરે રાથરે અવસથઓની 
કલગી હોય છરે.
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ઑવન્મથોપૉડની ખોપરીઓરાં નાક અનરે નસકોરાં વિસતારનો જકટલ સિરૂપરે 
વિકાસ. કોકરથોસૉરસ અનરે ક્કટોસૉરસ જ રેિાં હરેડ્રોસૉરરાં પૂણ્મ રૂપરે વિકાસ. જોકરે 
આ વિસતૃવતની કાય્મવિવધ અજાણ રહી છરે.

હાયવપસલોફોડોનટરાં નસકોરાં સારાનય કદનાં અનરે આકારનાં હોય છરે. 
કરેમપટોસૉરસરાં નાક લંબાયરેલું હોય છરે અનરે સારી રીતરે વિકાસ પારરેલી ચાંચ હોય 
છરે, જયારરે  નસકોરાં થોડાં રોટાં હોય છરે. ઇગિાનોડૉનરાં ચાંચ અનરે નસકોરાંનો 
ભાગ િધુ રોટો હોય છરે. ટરેનોનટોસૉરસ હરેડ્રોસૉર વસથવત સુધી પહોંચરે છરે, જ રેરાં 
ખોપરીના ત્ીજા ભાગ જ રેટલો નસકોરાંનો ભાગ હોય છરે અનરે આંખ અનરે નસકોરાં 
િચચરેનો ભાગ ઊપસી આિરેલો હોય છરે. હરેડ્રોસૉરરાં (દાખલા તરીકરે ક્કટોસૉરસ 
અનરે કોકરથોસૉરસ) આપણનરે એકદર છરેિટની પકરવસથવત જોિા રળરે છરે; નસકોરાં 
અથિા નાકનાં અવસથઓ ખોપરીનો અડધો ભાગ રોકરે છરે, અનરે રાથા પર એક જુદું 
પડી આિતું બંધારણ રચરે છરે.

આ નાકના બંધારણ રાટરે ઘણા વિકલપો કરિારાં આિરેલા છરે. આ પ્રાચીન 
પ્રાણીશાસ્ત્રની ગૂઢતા બીજી અનય ગૂઢતાની જ રેર કદી પણ સરજાિી શકાશરે નહીં.
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ઇગવાનોડૉન (Iguanodon)

સમય : પૂિ્મ ચાક યુગ. જીવાવશરેરો મળ્ા : યુરોપ; નજીકના સંબંધીઓ 
એવશયા, આકરિકા, ઉતિર અરરેકરકા અનરે ઑસટ્રરેવલયા. કદ : 8.4 રીટર લાંબું. 
લક્ષણો : રોટુ ંઑવન્મથોપૉડ, બરે પગરે અનરે ચાર પગરે ચાલરે, ખોપરી પર નસકોરાનો 
ભાગ રોટો, અંગૂઠા પર ફાંટો.

ઇગિાનોડૉન તરેની ઐવતહાવસક અગતયના કારણરે, ડાયનોસૉરરાં એક બહુ 
જ પ્રખયાત સરીસૃપ છરે. તરે ડાયનોસૉરરાં પ્રથર નાર પાડરેલ પ્રાણી છરે. 1825રાં 
વગડીઅન રરેનટરેલ (Gideon Mantell) દાંત અનરે અવસથઓના કટકા જ રે ઇંગલરૅનડરાં 
રળી આિરેલા તરેના પરથી તરેનું નાર પાડરેલું. પણ 1878રાં બરેવલજયરની કોલસાની 
ખાણરાંથી ઘણા ઇગિાનોડૉનના સાંધાિાળાં હાકડપંજરના જીિાિશરેષો રળી આવયા, 
જ રેનાથી આ ડાયનોસૉર વિશરે િધુ સરજણ પડી. પ્રથર િાર પૂણ્મ હાકડપંજરો 
અભયાસ રાટરે ઉપલબધ થયાં.

ઇગિાનોડૉન અગતય એટલા રાટરે ધરાિરે છરે, કરે તરે ઑવન્મથોપૉડના શરીરનો 
નકશો રજૂ કરરે  છરે, જ રે બધા સભયોના સરૂહરાં જોિા રળરે છરે, જ રે હરેડ્રોસૉરરાં પણ 
જોિા રળરે છરે. તરેરના પાછળના પગો રજબૂત છરે, જ રેરાં ત્ણ રોટાં આંગળાં હોય 
છરે, જયારરે  બીજાં એકદર નાનાં થઈ ગયાં હોય છરે અથિા નથી હોતાં. ખોપરીરાં 
ઑવન્મવથવસકયન ચાંચ જ રે આગળ હોય છરે, તરેરનરે જડબાની ધારરાંથી દાંતની હાર 
ગાલ સુધી હોય છરે. પાયાનો આ દરેહવિનયાસ બહુ જ સફળ રહો હશરે, કારણ 
કરે ઑવન્મથોપૉડ રરેસોઝોઇક રધયજીિ યુગરાં ઉતિરાધ્મ ભાગરાં પૃથિી પર રળી 
આિરેલાં. આગલા હાથનો અંગૂઠો અણીદાર નહોરિાળો અનરે રોટા ફાંટાિાળો હોય 
છરે. એિું રાનિારાં આિરે છરે કરે તરે રક્ષણ રાટરે િપરાતો હશરે.

એનાટોસૉરસ (Anatosaurus)

સમય : ચાક યુગ ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર અરરેકરકા. 
કદ : 10.5 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઑવન્મથોપૉડ, સપાટ રાથાિાળું હરેડ્રોસૉર, બહુ 
લાંબું નાક અનરે નસકોરાંનાં વછદ્રો, ખોપરી પર ગઠ્ા અથિા ઊપસરેલો ભાગ નહીં.

એનાટોસૉરસ એક સારી રીતરે જાણીતું ડાયનોસૉર છરે, તરેની સાથરે ઘણાં 
હાકડપંજર સકહત, બરે નરૂના જ રેરાં ચારડીની સારી રીતરે જળિાયરેલ છાપિાળા પણ 
રળરેલા છરે. આ બરે નરૂના જ રેનો શોધક સટરેન્મબગ્મ હતો, જ રે વયિસાવયક જીિાિશરેષ-
શોધકના કુટુબંનો સભય હતો. આ જીિાિશરેષ શકય છરે નદીની પ્રણાલીરાં ઝડપથી 
કાદિ અનરે રરેતી નીચરે દટાઈનરે બનરેલા હતા. તરેથી ચારડી જતી રહા પછી રરેતી પર 
આ ચારડીની છાપ સારી રીતરે રહી ગયરેલી.

આિી રીતરે પ્રથર નરૂનો રળ્ા પછી, સપટિ થયું કરે થોડાં ડાયનોસૉરના 
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જીિાિશરેષોરાં ચારડીની છાપ પણ રહી ગઈ હોય છરે. આિા નરૂના આલબટા્મરાં બરેલી 
નદીરાં (Belly River) અનરે લરેનસ-હરેલ (Lance-Hell) ખાડીના જીિાિશરેષોિાળા 
વિસતારરાં - વયોવરંગરાંથી રળી આિરેલાં છરે. તરેરાંના એક નરૂનારાં તો ચારડી 
જતી રહા પછી તરેના પર ચારડીની છાપ રહી ગયરેલી હતી.

એનાટોસૉરસરાં રળતી ચારડીની છાપ એિું દશા્મિરે છરે કરે આ પ્રાણી પર 
ભીંગડાં હશરે, જ રે રોટા ભાગરે ગરોળી અનરે સાપરાં જોિા રળરે છરે, ભીંગડાં એકબીજા 
પર આિરેલાં નહીં હોય, પણ તરેનરે બદલરે તરેની ચારડી પર વિવિધ ગૂરડા જ રેિા 
ભાગ ઊપસી આિરેલા હતા. આ જોકરે નાના, અણીદાર ઊપસરેલા ભાગ હતા, જ રેરાં 
ચારડી પર રોટા ભીંગડાની પશ્ચાતભૂરાં તરેઓ આિી જતાં હતાં.

માઇઆસુરા (Maiasura)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : રોનટાના- યુ.એસ.એ.. 
કદ : 9 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઑવન્મથોપૉડ, ક્કટોસૉરસનરે રળતાં આિતાં, 
પણ આંખની િચચરે જ રે અવસથઓનો આગળ પડતો ભાગ હોય છરે, તરે ટૂકંો હતો.

1978રાં જહૉન હોન્મર અનરે રૉબટ્મ રરેકરેલાએ ઈંડાંનો રાળો, નાનાં બચચાં, 
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યુિાન બચચાં અનરે પુખત િયના એક નિા હરેડ્રોસૉર રાઇઆસુરાન જીિાિશરેષો 
શોધી કાઢ્ા, જ રે એિું સૂચિરે છરે કરે જીિાિશરેષ રરેકોડ્મ રોનટાના જ રેિા સારી રીતરે 
િસતી ધરાિતા વિસતારરાં પણ નિીનતા પ્રદવશ્મત કરરે  છરે. પણ આ રીતરે રાળો, નાનાં 
બચચાં, યુિાન બચચાં અનરે પુખત િયના એક જ પ્રાણીનાં જીિાિશરેષો એકીસાથરે 
રળી આિરે તરે હોન્મર અનરે રરેકરેલોનરે એિું વિચારિા પ્રરેયા્મ કરે આ એક કૉલોનીની 
રાળાની જગયા હશરે. તરેઓની દલીલ પ્રરાણરે 90 સરેરી. લાંબા યુિાનિયસક પ્રાણીની 
હાજરીનો એિો અથ્મ થાય કરે આ હરેડ્રોસૉર યુિાનો પુખતિયનાં રાતાવપતાની 
સંભાળ નીચરે, તરેઓ જયારથી ઈંડાંરાંથી બહાર આિરે અનરે િધુ ઉંરરનાં થાય તયાં 
સુધી તરેરની સાથરે રહરેતાં હશરે.

રોનટાના નજીકના વનક્ષરેપો ઉપર કાર કરતા હોન્મરનાં લખાણોનરે આધારરે  
રાઇઆસુરાની દરેહાકૃવતની રચના કરી

જો હોન્મર અનરે રરેકરેલા સાચા હોય, તો આ હરેડ્રોસૉરનરે સંકીણ્મ સારાવજક 
વયિસથા હશરે, જ રે કરેટલાકના કહરેિા પ્રરાણરે સસતનોની રચના ધરાિતાં હોય તરેિા 
પ્રાણીરાં એટલરે કરે ગરર લોહીિાળાં પ્રાણીઓરાં જોિા રળરે છરે. તરેર છતાં, હાલરાં 
રગરના અભયાસ પરથી એિું જાણિા રળરેલું છરે, કરે આ ઠડંા લોહીિાળાં પ્રાણીઓ 
ડાયનોસૉરના સંબંધી ગણાય છરે. તરેઓરાં પણ રાતાવપતા બચચાંની સંભાળ લરે છરે 
અનરે તરેઓ પણ પોતાનાં બચચાંનરે વશકારીઓ સારરે રક્ષણ આપિા રાટરે સંભાળ 
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રાટરેની જગયારાં તરેરનરે રાખી તરેરની સારી રીતરે સંભાળ લરે છરે. ફરીથી આપણી 
સારરે આ રસપ્રદ વિચાર આિરેલો છરે, પણ બહુ જ ગંભીરતાથી તરેરની ખાતરી કરી 
શકાય તરેર નથી.

દ્ક્ટોસૉરસ (Kritosaurus)

સમય : ચાક યુગ, ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 9 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઑવન્મથોપૉડ, સપાટ રાથાિાળંુ હરેડ્રોસૉર, 
લાંબાં નસકોરાં, જ રે ઉપર લંબાઈિાળો અનરે પાછળ દરેખાય તરેિો ઢરેકો બનાિરે છરે, 
બાકી એનાટોસૉરસનરે રળતું આિરે છરે.

ક્કટોસૉરસ પવશ્ચર કરૅનરેડા અનરે દવક્ષણ પવશ્ચર યુનાઇટરેડ સટરે્ટસરાંથી થોડી 
સંખયારાં રળી આિરેલા જીિાિશરેષો પરથી સારી રીતરે જાણીતાં બનયાં છરે. આ 
રધયર કદનું હરેડ્રોસૉર છરે, અથિા બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર છરે, જ રેનરે પ્રરાણરાં ઊંડી 
અનરે સાંકડી ખોપરી હતી, જ રેના પર લાંબાં નસકોરાં હતાં, જ રેિાં કરે કલગી િગરનાં 
હરેડ્રોસૉરરાં હોય છરે. કોઈક જીિતાં પ્રાણીરાં આ ભાગ પોચા બંધારણથી ભરરેલો 
હશરે. એનાટોસૉરસના એક નરૂનારાં આ નસકોરાં પરના રોટા ભાગની ચારડીની 
ગડીની છાપ આ િાતનરે સરથ્મન આપરે છરે. એિું પણ વિચારરાં આિરે છરે અથિા 
કલપના કરિારાં આિરે છરે કરે આ કલગી િગરનાં હરેડ્રોસૉરરાં ખોપરી પર કોરલાવસથ 
અથિા ફુલાિી શકાય તરેિી કોથળી જ રેિું કોઈ બંધારણ તરેના પર બંધબરેસતું હશરે, જ રે 
કલગીિાળા હરેડ્રોસૉર જ રે કાય્મ કરતાં હશરે તરે કાય્મ તરે પણ કરતું હશરે.

સૉરોલોફસ (Saurolophus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા અનરે એવશયા. કદ : 9 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઑવન્મથોપૉડ; સપાટ 
રાથાિાળું, હરેડ્રોસૉર, એકદર લાંબાં નસકોરાં અનરે ખોપરી ઉપર આંખોની િચચરે 
નક્કર અવસથઓનો તીણો ખીલી જ રેિો ભાગ જ રે ઉપર અનરે પાછળની બાજુએ 
લંબાયરેલો હોય છરે.

સૉરોલોફસનરે લંબાયરેલ નસકોરાંની સપાટી હતી, જ રે નસકોરાંના રોટા 
બંધારણનરે રાટરે નીચરેનો આધાર હશરે. જ રે કયાં તો ફૂલી શકતું હશરે અથિા કોરલાસથી 
બલૂન બનાિતું હશરે. સૉરોલોફસ બરેરનર રિાઉનનું લાલ ડીયર નદીના વિસતારરાં 
આલબટા્મરાં બીજુ ંએક કદર કરિા યોગય કાય્મ ગણાય. તરેનો પૂણ્મ જીિાિશરેષ રળી 
આિરેલો, જ રેના પર પાણીનાં રોજાંનાં વનશાન અનરે બીજા ઝરણારાંના દટાિાના 
પુરાિા હતા. શું તરેનો અથ્મ એિો થાય કરે સૉરોલોફસ નદીરાં રહરેતું હશરે ? અથિા 
આ હરેડ્રોસૉર િખતોિખત નદીકકનારરે  આિતું હશરે ? આપણરે ફકત એટલું જ 
જાણીએ છીએ કરે તરે તયાં દટાયરેલું હતું અનરે તરે ઝડપથી દટાયરેલું હશરે કારણ કરે તરેરાં 
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થોડાં જ અવસથઓ બાકી રહી જતાં હતાં.

કૉદ્રથોસૉરસ (Corythosaurus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : આલબટા્મ. કદ 
: 10.5 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ઑવન્મથોપૉડ, હરેડ્રોસૉર, જ રેની ખોપરી પર રોટો 
ગોળાકાર ફરેલાિો, જ રે નસકોરાંનાં અવસથઓનો હતો. તરેની કલગી પોલી હતી.

કૉકરથોસૉરસ, હરેલરરેટિાળી ગરોળી, તરેના જીિાિશરેષો 1912રાં બરેરનર 
રિાઉનરે શોધી કાઢરેલ. તરે ડાયનોસૉરના કરેટલાક જીિાિશરેષોરાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છરે. 
તરેરાંના બરે અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ કહસટરી નયૂયૉક્મરાં પ્રદવશ્મત કરિારાં 
આિરેલા છરે.

તરેના નસકોરાંરાંનો અથિા નાકનો ભાગ જ રે ગોળાકાર સિરૂપરાં િધરેલો છરે, 
એિા વિવશટિ બંધારણનું કાય્મ શું છરે તરેનરે રાટરે સૂચનો આગળ ધરિારાં આિરેલાં 
છરે. કરેટલાકની દલીલ પ્રરાણરે વશકારીઓનરે શોધી કાઢિારાં તરેરની ગંધ પારખિાની 
સારી તીવ્રતા હશરે, જયારરે  બીજાનું એિું રાનિું છરે કરે તરેનાથી સંભોગ રાટરેના કોલ 
સારી રીતરે બહાર પાડી શકાતા હશરે. પણ આ વિચારોનરે ગંભીરતાથી પુરિાર કરિા 
શકય નથી.

1912રાં કોકરથોસૉરસની ખોજ પછી બારનર રિાઉન દ્ારા અંવતર 
ક્કટરેવસયસ િખતની તરેની શારીકરક રચના તૈયાર કરી. ડાબરે કોકરથોસૉરસ, રધયરાં 
એનાટોસૉરસ અનરે જરણરે ક્કટોસૉરસ દશા્મિરેલાં છરે.

બતક-ચાંચ ડાયનોસૉરરાં હલનચલન (Locomotion in Duck-billed Di-
nosaurus)
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બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર અથિા હરેડ્રોસૉરનરે આગળના પગ કરતાં પાછળના 
પગ િધુ લાંબા હતા; જ રે પ્રાથવરક રીતરે એિું બતાિરે છરે કરે તરેઓ પાછળના બરે પગરે 
જ ચાલતાં હશરે. પણ તરેરની પગદંડી એિું પુરિાર કરરે  છરે કરે તરેઓ કોઈક િખતરે 
ચારરે  પગરે પણ ચાલતાં હશરે. એિું શકય છરે કરે ધીરરેથી ચાલતી િખતરે તરેઓ ચારરે  પગરે 
ચાલરે, અનરે ખાસ કરીનરે જયારરે  ભૂવર પરથી ખોરાક ખાતાં હોય, અથિા જયારરે  તરેઓ 
દોડતાં હોય અથિા ઝડપથી ચાલતાં હોય તયારરે  બરે પગરે તરેર કરતાં હશરે.

હરેડ્રોસૉર દરેખીતી રીતરે દોડિા રાટરે િધુ અનુકૂળતા ધરાિતાં હતાં. બવસત-
પ્રદરેશો અનરે કૂલાના ભાગરાં પીઠનાં અવસથઓનરે અવસથઓના સાંધા હતા, જ રે એક-
બીજાનરે કાપતા હશરે અનરે સાથરે કરોડના અવસથઓના રણકાનરે જોડતા હશરે. આ 
સાંધા જ રે દોરડી જ રેિા વસથવતસથાપક સનાયુના બનરેલા હોય છરે, જ રે એવમનઓટરેસરાં 
હાજર હોય છરે. તરેઓ ભરેગા થઈનરે અવસથઓરાં ફરેરિાય છરે. આિું થોડાં જ 
પ્રાણીઓરાં શકય બનરે છરે. છરેિટરે તરેઓ અવસથઓનરે અક્કડ બનાિરે છરે, જ રેથી તરેઓ 
થોડા પ્રરાણરાં જ િળરે છરે. આ રીતરે પ્રાણી જયારરે  દોડતું હોય તયારરે  પૃષ્ઠ અથિા 
પીઠનું હાડકંુ અક્કડ રહરે છરે; જ રે ન ઊડી શકરે તરેિાં પક્ષી જ રેિાં કરે શાહરૃગરાં જોિા 
રળરે છરે.

હરેડ્રોસૉરના નરૂના જ રેરાં ચારડીની છાપ રહી ગયરેલી હોય છરે, તરે હરેડ્રોસૉરના 
ચાલિારાં જોકરે જુદું વચત્ રજૂ કરરે  છરે. આ નરૂના એિું બતાિરે છરે કરે બંનરે આગળના 
અનરે પાછળના પગ જાળપાદ અથિા બરે આંગળાં િચચરે ચારડી હતી. આ 
પકરવસથવતરાં પ્રાણી આ અિયિનો ઉપયોગ કરી પાણીરાં તરી શકરે છરે, એિી 
પણ દલીલ કરિારાં આિરે છરે. આ જાળપાદ ખરરેખર સખત હતી અનરે તરેની સાથરે 
રાંસલ પરેટ સૂકી ભૂવર પર ચાલિા રાટરે હશરે. બીજી બાજુ, હરેડ્રોસૉરની પૂંછડી ઊંચી 
અનરે સાંકડી હતી. અનરે તરે તરિા રાટરે ઉપયોગી હશરે, જ રે તરિાની પકરકલપનાનરે 
અનુરોદન આપરે છરે.

જોકરે કરેટલાક પુરાિા વિરુદ્ધરાં છરે અનરે લુપ્ત થયરેલાં પ્રાણીઓરાં વિલુવપ્તનું 
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કારણ નક્કી કરિા રાટરે તરેરની િત્મણૂક અનરે પ્રાણીજીિન વિશરે ગંભીર રયા્મદા 
દશા્મિરે છરે. હરેડ્રોસૉરનરે સૂકી ભૂવર પર ચાલિા અનરે દોડિા અનરે પાણીરાં તરિા 
બંનરે અનુકૂળતા હશરે, પણ શું હરેડ્રોસૉર એ બરેરાંથી એક પૂરતા રયા્મકદત તો નહીં 
હોય નરે ?

બતક-ચાંચ ડાયનોસૉરમાં ખોરાક

ડાયનોસૉરરાં પ્રાથવરક પકરવસથવતરાં જડબાની ધારરે  દાંતની એક હાર હોય 
છરે. હરેડ્રોસૉર અનરે બીજાં ઑવન્મવથવસકયનોરાં, જડબારાં સારરેની બાજુએ દાંત 
ગરેરહાજર હોય છરે. અનરે તરેનરે બદલરે વશંગકડયા ચાંચ હોય છરે. બાજુરાં િધુ સંખયારાં 
દાંતની હાજરીના વિકાસથી બંનરે બાજુ િધુ સંકીણ્મ દાંતની હાજરી જ રેરાં હજારો 
દાંત ઊગતા અનરે જતા રહરેતા જોિા રળરેલા છરે. આથી તરેરાં ચાિિા રાટરેનો વિસતાર 
િધુ રોટો હોય છરે જ રેનાથી તરેઓ કચડીનરે, દળીનરે ખોરાક ખાિાની ક્કયાશવકત 
ધરાિરે છરે.

પરંપરાગત રીતરે હરેડ્રોસૉરનરે કળણરાં રહરેતાં પ્રાણીઓ રાનિારાં આિરેલાં 
છરે, જ રેઓ પાણીની પોચી િનસપવત બતક-ચાંચ જ રેિા નાકથી તરેનરે ચરચાની જ રેર 
રોઢારાં લરેતાં હશરે. જોકરે જડબાની ક્કયાશવકત કાપિા અનરે દળિા રાટરે અનુકૂળતા 
ધરાિરે છરે જ રેથી તરેઓ સખત િનસપવતનરે કાપી શકરે, જ રે પોચી િનસપવત કરતાં 
ઊલટુ ંછરે. એક એનાટોસૉરસ નરૂનો જ રેરાં પરેટરાં લીલા ઝાડની િનસપવતનો સારી 
રીતરે દળરેલ ભાગ હતો. આ પ્રાણી સોય જ રેિી અણીદાર ચીજો, છાલ અનરે શંકુ 
આકારના ટકુડા આ પ્રાણીઓ ખાિાની શવકત ધરાિરે છરે. તરેરનાં જડબાંની ગોઠિણી 
એિી હોય છરે કરે આ બધાં દ્રવયો તરે ચાિી શકરે છરે. આ જ રાત્ એક એિું પ્રાણી 
છરે જ રે હાઇડ્રોસૉરસના સારાનય ખોરાક કરતાં તદ્દન જુદાં જ આહારદ્રવયો તરેની 
હોજરીરાં સરાિરે છરે. જોકરે શકય પકરકલપના પ્રરાણરે આ ઉપજાવતઓ એિી વિવશટિ 
હતી જ રે વનદગેશ કરરે  છરે કરે પરંપરાગત રીતરે કરેટલાંક બતક-ચાંચ ડાયનોસૉર આિી 
િનસપવત ખાતાં હશરે.

કલગીવાળા હરેડ્રોસૉર (Crested Hadrosaurus)

હરેડ્રોસૉરની ખોપરીની ટોચરે અવસથનો વિકૃત અનરે િધારાનો ઊગરેલો ભાગ 
હોય છરે. તરેના કાય્મ વિશરે વિવિધ કલપના કરિારાં આિરેલી છરે, પણ તરેનું સંશોધનકાય્મ 
હજુ િણઊકલયું છરે. આ કલગી પ્રાથવરક રીતરે તો નાક અનરે નસકોરાંના રાગ્મની 
આજુબાજુ સારી રીતરે લંબાયરેલાં અનરે પહોળા થયરેલાં અવસથઓનરે લીધરે હોય છરે. 
આ અવસથઓ બીજા સરીસૃપોરાં ટૂકંી નળી બનાિરે છરે જ રેરાંથી હિા પસાર થઈ 
શકરે છરે. પરેરાસૉરોલોફસ જ રેિા પ્રાણીરાં આ અવસથની નળીઓ ખોપરીની ટોચ પર 
લંબાઈનરે અનરે પછી પાછળ િળી જાય છરે અનરે ખોપરી પર પાછી આિરે છરે. બીજારાં 
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જ રેરકરે કૉકરથોસૉરસરાં આ અવસથના રાગ્મ રોટા પોલા વિભાગ બનાિરે છરે, જ રે 
ખોપરીની ટોચરે હોય છરે. થોડારાં જ રેિાં કરે લરૅવમબયોસૉરસરાં થોડી અથિા આખી 
કલગી નક્કર હોય છરે. સપાટ રાથાિાળા હરેડ્રોસૉરનરે પણ નસકોરાંની વિવશટિતા 
હોય છરે, કારણ કરે તરેરાં નસકોરાંનાં વછદ્રો બહુ જ ફરેલાયરેલાં હોય છરે.

એક િખતરે એિી કલપના કરિારાં આિતી કરે પ્રાણી જયારરે  પાણીરાં ડબૂતું 
હોય તયારરે  તરેનરે હિા લરેિા રાટરે તરે કલગી બહાર રહરેતી હશરે. અથા્મત્ તરે હિા શ્વાસરાં 
લરેિાની નળી તરીકરે કાર આપતી હશરે. પણ તરેના નાકનાં દ્ાર, નસકોરાં તરે ખોપરીરાં 
સારરે બાજુએ છરે અનરે તરે ટોચ પર નથી. હાલના સરીસૃપોરાં સરખાિિારાં આિરે 
તો રોટા નસકોરાનો વિસતાર સંિરેદનશીલ સનાયુ ધરાિરે છરે, અનરે તરેથી પહોળા 
નાકનો રાગ્મ આ ડાયનોસૉરોરાં તરેરની સૂંઘિાની શવકતરાં િધારો કરતું હશરે. 
િધુ ધારણાયુકત કલપના એિું સૂચિરે છરે કરે જુદી જુદી કલગીના આકારથી જુદા 
જુદા અિાજ બહાર પડતા હશરે, જ રેિી રીતરે રોટુ ંસારસ અિાજ કાઢરે છરે. અનરે 
આ અિાજ સંિનન રાટરે અથિા ભય પરાડિાની િતણૂ્મક રાટરે હશરે. હરેડ્રોસૉરના 
જીિાિશરેષો બહુ સારી રીતરે જળિાયરેલા હોિા છતાં, આ જીિાિશરેષની નોંધ રાટરે 
વિવિધ કલપના અથિા ધારણા કરિારાં રદદરૂપ થતા નથી.

સટરેગોસીરસ (Stegoceras)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ, તરેના નજીકના સંબંધીઓ રાટરે ચાક 
યુગરાં પ્રારંવભક સરય. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર અરરેકરકા, બીજા 
પરૅકકસરેફરેલોસૉરસ (Pachycephalosarus), એવશયા, આકરિકા અનરે યુરોપરાંથી 
જાણિા રળ્ા. કદ : 1.95 રીટર લંબાઈ, પરૅકકસરેફરેલોસૉર આશરરે  4.5 રીટર 
લંબાઈ. લક્ષણો : બરે પગરે ચાલતા પરૅકકસરેફરેલોસૉર, ખોપરી પર જુદું હાડકંુ, પણ 
ઘુમરટ આકાર નહીં; આિું પરૅકકસરેફરેલોસૉરરાં હોય છરે, આંખ અનરે જડબાના 
સનાયુઓ રાટરે નાનાં વછદ્રો.

પરૅકકસરેફરેલોસૉર, રાથરે િધારાનાં અવસથઓિાળાં ડાયનોસૉર, બીજા 
ડાયનોસૉરના સરૂહ જ રેટલા સારી રીતરે જાણીતાં નથી. કરેટલીક સારી ખોપરીઓ 
રળરેલી છરે, પણ પાછળનાં અવસથઓ બહુ જ જૂજ રળરેલાં છરે. સટરેગોસીરસ 
એકલું જ હાલ સુધી જાણીતું છરે, જ રેના પાછળનાં પૂરતાં અવસથઓ રળરેલાં છરે. 
પરૅકકસરેફરેલોસૉરનરે પાછળના પગ આગળના પગ કરતાં િધુ લાંબા હતા, અનરે લાંબી 
પૂંછડી હતી; જ રે બીજા ઑવન્મથોપૉડરાં પણ હતી. તરેઓ બરે પગરે ચાલતાં હશરે તરેિું 
રાનિારાં આિરે છરે. ખોપરી બીજા ડાયનોસૉર કરતાં જુદી પડરે છરે, જ રે ઉપરથી 
એકદર જાડી હોય છરે અનરે તરેની ધારરેથી સૂઝી ગયરેલા ગૂરડાની જ રેર ઘરેરાયરેલી હોય 
છરે. આ ખોપરીના પાછળનાં અનરે બાજુનાં િધારાનાં અવસથઓ શૃંગી ડાયનોસૉરનરે, 
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અથિા સરેરાટોવપસયનનરે રળતા આિતાં હતાં અનરે બંનરે િચચરે વનકટનો સંબંધ દશા્મિરે 
છરે. સટરેગોસીરસ 1.8થી 2.1 રીટર લાંબાં હતાં, અનરે પરૅકકસરેફરેલોસૉરસથી અડધા 
લાંબા હતા.

એિું સૂચન કરિારાં આિરેલું છરે કરે પરૅકકસરેફરેલોસૉરસ તરેરની જાડી ખોપરી 
એકબીજાના રાથા સારસારરે ટકરાિિારાં િાપરતાં હશરે, પણ લુપ્ત થયરેલાં 
પ્રાણીઓરાં, આિી જાતની કલપના રાટરે પૂરતા પુરાિા રળી શકતા નથી.

શૃંગીય ડાયનોસૉરની ખોપરીઓ (Skulls of Horned Dinosaurs)

આ સરૂહનરે નાર આપિારાં સૌથી આગળ પડતું લક્ષણ તરેનું વશંગડુ ં છરે, 
પણ તરેની ખોપરીની પાછળ જ રે િધારાની અવસથઓની ઝાલર આિરેલી છરે, તરે િધુ 
અસારાનય છરે.

સરેરાટોવપસયન (વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉર) પરૅકકસરેફરેલોસૉર (અવસથઓ-
રાથાિાળાં ડાયનોસૉર) સાથરે સંબંધ ધરાિરે છરે, કારણ કરે બંનરે સરૂહરાં ખોપરીની 
પાછળના ભાગરાં િધારાનાં અવસથઓની છાજલી હોય છરે. એકદર પ્રાથવરક 
સરેરાટોવપસયનરાં, વસટાકોસૉરસરાં (Psittacosaurus) આ છાજલી (દાખલારાં 
જાંબલી), તરે બહુ ફરેલાયરેલી નથી હોતી, િધુ વિકાસ પારરેલા સરેરાટોવપસયનરાં, જ રેરકરે 
પ્રોટોસરેરાટોપ(Protoceratops)રાં અનરે ટ્રાયસરેરાટોપ(Triceratops)રાં તરે બહુ રોટી 
હોય છરે, જ રે ખોપરી કરતાં પણ િધુ રોટી હોય છરે. આ ઝાલર વશંગડાિાળાં 
ડાયનોસૉરનું વશંગડાં કરતાં પણ િધુ સારંુ લક્ષણ છરે. કારણ કરે પ્રરાણરાં પ્રાથવરક 
સરેરાટોવપસયનનરે જ રેિાં કરે પ્રોટોસરેરાટોપરાં આ ઝાલર હોય છરે, પણ વશંગડાં હોતાં નથી.

આ ઝાલરનરે બહુ જ ફરેલાયરેલાં શ્રેણીબદ્ધ જડબાંના સનાયુ લાગરેલા હતા. 
ડાયનોસૉર અનરે બધા જ ડાયાવપસડનાં લક્ષણોરાં તરેરનરે જડબાના સનાયુના જોડાણ 
રાટરે આંખની પાછળ બરે જોડી પોલાણ હોય છરે. સરેરાટોવપસનરાં, ઉપરના પોલાણની 
જોડી િધુ ફરેલાયરેલી હોય છરે અનરે પોલાણની હદરે પાછળ આિરેલ અવસથઓ 
ખોપરીરાં પાછળ િધુ લંબાયરેલાં હોય છરે. આ ફરેલાયરેલો ભાગ અથિા ઝાલર, તરેની 
સાથરે સનાયુઓ લઈ જાય છરે અનરે રાની શકાય કરે તરેનરે િધુ શવકત અથિા કાય્મક્ષરતા 
તરે રાટરે આપતું હશરે.

િધુ વિકાસશીલ સરેરાટોવપસયન બરે સરૂહરાં િહેંચાયરેલાં છરે; ટૂકંી ઝાલરિાળાં 
જ રેિાં કરે ટ્રાયસરેરાટોપ અનરે લાંબી ઝાલરિાળા જ રેરકરે કરૅસરોસૉરસ (Chasmosau-
rus). રોટા ભાગના સરેરાટોવપસયનરાં આ ઝાલરની િચચરે રોટુ ંવછદ્ર હોય છરે, પણ 
ટ્રાયસરેરાટોપરાં તરે બંધ હોય છરે, કારણ આ સનાયુઓ ઝાલરની ધારરે  લાગરેલા હોય 
છરે. અનરે તરેથી આ વછદ્ર હોય કરે નહીં તરે તરેનરે અસર કરતું નથી.
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વશંગડાંવાળાં ડાયનોસૉરનો ખોરાક

સૌથી િધુ પ્રાથવરક કક્ષાનાં વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉરનરે દાંતની એક જ હાર 
હતી, જ રે પ્રાથવરક ઑવન્મથોપૉડરાં પણ હોય છરે, ઑવન્મવથવસકયન કુટુબંિૃક્ષરાં 
બતાવયા પ્રરાણરે વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉરના દાંતનરે એક બાજુ િધુ જાડુ ંઇનરૅરલ હતું 
(સરેરોપૉડ લક્ષણ), અનરે આ દાંત પાછળ પડતા છરેક ગાલ સુધી હતા (જ રેનાસોકરયન 
લક્ષણ). કારણ કરે દરરેક દાંતનરે એક બાજુથી િધુ જાડુ ંઇનરૅરલ હતું, તરે બહુ જ 
ધીરરેથી એક બાજુથી ઘસાતું અનરે તરે રીતરે તરે અણીદાર ધાર ધરાિતું.

ટ્રાયસરેરાટોપરાં અનરે બીજા પ્રગવતશીલ સરેરાટોવપસયનરાં, આ હારરાં દાંતની 
સંખયા અનરે લંબાઈ પ્રરાણરાં પ્રાથવરક પ્રોટોસરેરાટોપ કરતાં િધુ હતી. બતક-
ચાંચ ડાયનોસૉર અથિા હરેડ્રોસૉરનરે સરેરાટોવપસયનની જ રેર જ દાંતની હરોળ હતી. 
પણ બંનરે સરૂહરાં તરે હાર સિતંત્ રીતરે અનરે જુદા હરેતુ રાટરે અવસતતિરાં આિી. 
હરેડ્રોસૉરરાં ચાિિાનું ક્ષરેત્ફળ િધુ રુક્ષ હતું, જ રે કાનસ જ રેિી સપાટી ધરાિતું, અનરે 
જ રેરાં સારસારરેની બાજુ સીધી રળતી હતી. સરેરાટોવપસયનરાં દાંતની આ સપાટ 
બાજુ, સીધી નહોતી રળતી, પણ એક-બીજા પરથી પસાર થતી. બતકચાંચ તરેથી 
બાહ રીતરે પોતાના ખોરાકનરે કચડીનરે, ભૂસાની જ રેર દળતું, જયારરે  સરેરાટોવપસયન 
પોતાના ખોરાકના કકડા કરતું. તરેરના દાંતની બરૅટરીઓ (બંનરેની) સખત િનસપવતનરે 
રાટરે હતી, પણ તરે જુદા પ્રકારરે  હતી. બતકચાંચ એકદર લીલીછર સોયો, કોન અનરે 
છાલ ખાતાં. આપણરે ફકત અનુરાન કરી શકીએ કરે સરેરાટોવપસયન સાઇકરૅડ અનરે 
તરેિી બીજી તાંતણાિાળી િનસપવત ખાતાં હશરે.

વસટાકોસૉરસ (Psittacosaurus)

સમય : રધય ચાક યુગ. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર એવશયા (ચીન અનરે 
રૉંગોવલયા). કદ : 1.5 રીટર લંબાઈ, કરેટલીક પ્રજાવત નાની. લક્ષણો : સરેરાટોવપસયન, 
પોપટની જ રેર િળરેલી ચાંચ, દાંત નહીં, આગળના પગ ટૂકંા, વશંગડાં કરે ઝાલર ન હતાં.

વસટાકોસૉરસ એકદર પ્રાથવરક કક્ષાનું શૃંગી ડાયનોસૉર, સરેરાટોવપસયનનરે, 
પાછળથી ખોપરી થોડી િધરેલી હોય છરે, જ રે બીજાં એના જ રેિાં પ્રાણીઓનાં વશંગડાં 
અનરે અવસથઓ સાથરે રરેળ ધરાિતાં હતાં. આ સરૂહનરે રાવજ ્મનોસરેફરેવલયન (Mar-
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ginocephalians) તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. વસટાકોસૉરસનરે સરેરાટોવપસયન 
તરીકરે ગણાિા રાટરે તરેનરે ખોપરીની સારરેની બાજુ અનરે નસકોરાંથી આગળ એક 
િધારાનું હાડકંુ હોય છરે. આ હાડકંુ જ રે રોસટ્રલ (rostral) હાડકા તરીકરે ઓળખાય 
છરે, જ રે બધાં જ વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉરરાં હોય છરે, અનરે તરે વસટાકોસૉરસ જ રેિારાં 
પણ હોય છરે, તરેરનરે વશંગડાં કરે ઝાલર હોતી નથી. તરે એક રસપ્રદ બાબત છરે 
કરે આ પોપટ જ રેિું અણીદાર અંગ, અથિા સાંકડી ચાંચ પ્રથર સરેરાટોવપસયનરાં 
અવસતતિરાં આિી, જ રે જડબાના સનાયુઓના િધારા વસિાય પણ અવસતતિરાં આિી.

વસટાકોસૉરસ નાનું હતું, અનરે શકય છરે બરે પગરે ચાલતું હશરે, ખાસ કરીનરે 
દોડતી િખતરે. વસટાકોસૉરસ 1920રાં અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ કહસટરી 
તરફથી રધય એવશયાના રૉંગોવલયારાં ખરેડરેલા પ્રિાસનું ફળ હતું.

પ્રોટોસરેરાટોપ (Protoceratops)

સમય : ચાક યુગ ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : રૉંગોવલયા, નજીકના 
સંબંધીઓ ઉતિર અરરેકરકારાં. કદ : 1.8 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : નાનું સરેરાટોવપસયન 
જ રેનરે ઝાલર હતી, પણ વશંગડાં ન હતાં.

પ્રોટોસરેરાટોપનરે પહોળી ઝાલર હતી, તરે વસટાકોસૉરસ કરતાં થોડુ ં િધુ 
વિકાસ પારરેલું ડાયનોસૉર હતું. તરેનરે ખોપરીરાં આગળના ભાગરાં રોસટ્રલ હાડકંુ 
હતું જ રે સરેરાટોવપસયનોરાંનું લક્ષણ છરે, પણ તરેનરે ખોપરી પર વશંગડાં ન હતાં. 
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1920રાં અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ કહસટરી તરફથી રૉંગોવલયારાં જ રે 
પ્રિાસરે ગયરેલા તરે જીિાિશરેષ-શોધકોએ એક ડઝન ખોપરી, આંવશક હાકડપંજર 
અનરે થોડી સંખયારાં આ પ્રાથવરક વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો એકઠા 
કરરેલા. તરેરનરે પૂરતા પ્રરાણરાં ખોપરીઓ રળી આિરેલી.

પણ તરેરાં સૌથી િધુ પ્રખયાત પકરણાર આ રૉંગોવલયાના કાય્મરાં ડાયનોસૉરના 
ઈંડાંની શોધ હતી. પહરેલાં ડાયનોસૉરનાં ઈંડાંના ટકુડા રળી આિરેલા, પણ પછી 
પ્રથર િાર એક ચોક્કસ ડાયનોસૉરનાં ઈંડાંનો રાળો અનરે ઈંડાં રળી આવયાં. 
યુિાન પ્રાણી અનરે બચચાના જીિાિશરેષો પણ રળી આિરેલા. ખોજકોએ જોકરે બીજા 
ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો પણ ભરેગા કરરેલા, અનરે િૈજ્ાવનક રીતરે િધુ અગતયના 
ચાક યુગનાં સસતનોની ખોપરી, કાચબાના જીિાિશરેષો અનરે તરેરાં પણ ડાયનોસૉરનાં 
ઈંડાં સૌથી િધુ અગતયની શોધ આ રૉંગોવલયાના પ્રિાસનું કાય્મ હતું.

સટાયરાકોસૉરસ (Styracosaurus)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 5.4 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : રોટુ,ં ટૂકંી ઝાલરિાળું સરેરાટોવપસયન, 
જ રેનરે નાકરે લાંબું વશંગડુ ંહતું, કપાળરે વશંગડાં નહીં, પણ ઝાલરની ધારરે  6 રોટા ખીલા 
જ રેિાં અંગો.
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સટાયરાકોસૉરસના રવસતષકની તૈયાર કરરેલી રચના

સટાયરાકોસૉરસ એક બહુ વિવચત્ વશંગડાંિાળું ડાયનોસૉર છરે. તરેની ટૂકંી 
ઝાલર પર રોટાં વછદ્રો નરે ત્ણ જોડી રોટા ખીલા જ રેિાં અંગો તરેની ધાર પર હતાં. 
આ રોટા ખીલા જ રેિાં અંગો ઝાલરના રક્ષણ રાટરે હોઈ શકરે છરે.

પૅવચરહાઇનોસૉરસ (Pachyrhinosaurus)
સમય : ચાક યુગ ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : આલબટા્મ અનરે 

અલાસકા. કદ : શકય છરે 4.5થી 5.4 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ટૂકંી ઝાલરિાળું 
સરેરાટોવપસયન જ રેનરે ચહરેરા પર વશંગડાં હોતાં નથી, પણ નાક અનરે આંખ િચચરે બહુ 
જ જાડો ભાગ.

પરૅવચરહાઇનોસૉરસ હજુ પણ અપૂણ્મ રીતરે જાણીતું છરે, અનરે અહીંયાં જ રે 
ખોપરી બતાિિારાં આિી છરે, તરે અપૂણ્મ નરૂનાનરે ફરીથી રચના કરીનરે બતાિિારાં 
આિી છરે. ખોપરી વસિાય, બાકીના હાકડપંજર વિશરે કશી પણ જાણકારી નથી. 
જાડી, બરછટ સપાટી, જ રે ખોપરી પર અવસથઓની બનરેલી છરે, તરે રાથા ભટકાિી 
એકબીજાનરે દૂર રાખિા રાટરે હશરે, પણ જ રે પ્રરાણરે લુપ્ત પ્રાણીઓરાં તરેરના એકલા 
જીિાિશરેષોથી જ રે રીતરે તરેરની િત્મણૂક અનરે જીિન વિશરે વિચાર રજૂ કરિારાં જ રે 
દૃવટિવબંદુ રજૂ કરિારાં આિરે તરેનું સરથ્મન કરી શકાતું નથી તરે રીતરે અહીંયાં પણ તરે 
નક્કી કરિું રુશકરેલ છરે. હાલરાં જ પરૅવચરહાઇનોસૉરસના જીિાિશરેષો અલાસકારાં 
રળી આિરેલા છરે, જયાંથી પહરેલાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો રળી આિરેલા નહોતા, 
તરેરાં પુખત િયના નરૂના ઉપરાંત, નાનાં પ્રાણીના નરૂના પણ રળી આિરેલા છરે જ રે 
શકય છરે યુિાન પ્રાણીના રાનિારાં આિરે છરે.

કૅસમોસૉરસ (Chasmosaurus)
સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 

અરરેકરકા. કદ : 5.1 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : લાંબી ઝાલર, સરેરાટોવપસયન, કપાળરે 
બરે રોટાં વશંગડાં અનરે નાક પરનું નાનું વશંગડુ,ં ઝાલર પર બારી, પણ ખીલા િગર.

કરૅસરોસૉરસનરે એક લાંબી ઝાલર હતી. જ રે પાતળાં અવસથઓની રિરેર પર 
રચાયરેલી હતી, જ રે રોનોકલોવનયસ (Monoclonius) અનરે ટ્રાયસરેરાટોપની નક્કર 
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ઝાલર કરતાં જુદી પડતી હતી. આ જાતની ઝાલરથી રક્ષણ રાટરેનો વિચાર ભાગયરે 
જ પુરિાર થાય, પણ આ ઝાલર ફકત સનાયુના જોડાણ રાટરે જ ઉપયોગરાં 
આિતી હશરે. એિી પણ કલપનારાં કરિારાં આિરે છરે કરે વશંગડાં અનરે ઝાલર 
પ્રાથવરક રીતરે દરેખાિ રાટરે જ હશરે.

મોનોકલોવનયસ (Monoclonius)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : પવશ્ચર ઉતિર 
અરરેકરકા. કદ : 6 રીટર લંબાઈ. લક્ષણો : ટૂકંી ઝાલર, સરેરાટોવપસયન જ રેનરે નાકરે 
લાંબું વશંગડુ ંહતું, કપાળ પર નાનાં વશંગડાં, ઝાલર પર બારી, પણ ખીલા નહીં.
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રોનોકલોવનયસ (શકય જાવત સરેનટોસૉરસ); તરે એક સૌથી સારી રીતરે જાણીતું 
વશંગડાંિાળું ડાયનોસૉર છરે. નરે આલબટા્મરાંથી રળી આિરેલું; જ રેનું પૂણ્મ હાકડપંજર 
અરરેકરકન મયુવઝયર ઑવ્ નરૅચરલ કહસટરી, નયૂયૉક્મરાં ગોઠિાયરેલું છરે. આ 
વશંગડાંિાળું ડાયનોસૉર ટૂકંી ઝાલરિાળી પ્રજાવત છરે, અનરે તરેના નાકરે એક વશંગડુ ં
હોય છરે. કરેટલાક નરૂનારાં આ નાક પૂરતું વશંગડુ ંઆગળની બાજુ િળરેલું છરે. તરે શા 
રાટરે છરે તરે અજાણ છરે.

ટ્રાયસરેરાટો્સ (Triceratops)

સમય : ચાક યુગનો ઉતિરાધ્મ કાળ. જીવાવશરેરો મળ્ા : વયોવરંગ, રોનટાના, 
આલબટા્મ. કદ : આશરરે  7.5 રીટર લંબાઈ, ખભરેથી 1.8 રીટર ઊંચાઈ. લક્ષણો 
: સરેરાટોવપસયન, નાક પર નાનું વશંગડુ,ં કપાળ પર દરેખાય તરેિાં વશંગડાં અનરે 
અગતયની િસતુ રોટી નક્કર ઝાલર.

ટ્રાયસરેરાટોપનરે ‘છરેલ્ું ડાયનોસૉર કહરેિારાં આિરે છરે, કારણ કરે તરેનાં અવસથઓ 
હરણાંના બનરેલા ખડક દ્રવયરાં રળી આિરે છરે, જ રેરાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો 
છરે. પિ્મતો પર આ ખડકો જયાં િધુ સારી રીતરે ખુલ્ા થયા છરે તયાં તરે રળરે છરે. 
જોકરે ટ્રાયસરેરાટોપનાં અવસથઓ રોટરે ભાગરે બહુ જ સારાનય ગણિારાં આિરે છરે. 
છતાં તરેરાં થોડાં જ સારાં હાકડપંજર રળ્ાં છરે. જોકરે 1900રાં ડબલયૂ. બી. હરેચરરે  
(W. B. Hatcher) (એક પ્રખયાત ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષ એકઠા કરનારરે ) લરેનસ 
્કીક (Lence Creek) વિસતારરાં વયોવરંગરાં 30 ટ્રાયસરેરાટોપ(Triceratops)ની 
ખોપરીઓ શોધી કાઢરેલી.

ટ્રાયસરેરાટોપની ગરદન પરની ઝાલર અનય વશંગડાંિાળાં ડાયનોસૉર કરતાં 
જોકરે નાની હતી અનરે તરેરાં જ રે રોટુ ંવછદ્ર હતું તરે પૂણ્મ રીતરે ભરાયરેલું હતું. જોકરે તરેનું 
કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. ઝાલરનું રુખય કાર જડબાના સનાયુઓનરે જોડિાનું 
છરે, કારણ કરે ઝાલરના પાયારાં જ રે એક વછદ્ર હતું, તરેરાંથી સનાયુ પસાર થતા હશરે, 
દાંત જડબારાં છરેક પાછળ લાગરેલા હતા, જ રે ખોપરીના જોડાણ સુધી લંબાયરેલા હતા. 
તરે દાંત કાપિા, દળિા તરેરજ કચરિા રાટરે સારી અનુકૂળ વસથવત ધરાિતા હતા.

પરંપરાગત રીતરે સરેરાટોવપસયન અથિા વશંગડાંિાંળાં ડાયનોસૉર ્કરૂ પ્રાણી 
હશરે, જ રે આગળના પગ લંબાિીનરે ધીરરેથી ચાલતાં હશરે; ઝડપથી ચાલી શકતાં 
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નહીં હોય. તરેનરે રાટરે અનય વિચારો પણ આગળ ધરિારાં આિરેલા છરે. તરેઓ 
રહાઇનોસૉરસની જ રેર કૂદકા રારીનરે દોડતાં હશરે, અથિા તરેઓ પાણીરાં રહરેતાં 
હશરે, કારણ કરે તરેરનાં હાકડપંજરો સારાનય રીતરે રીઠા પાણીથી બનરેલા કાંપના 
વિસતારરાંથી રળી આિરેલાં છરે. હાલરાં તરેનરે રાટરે સપટિ વિચારો અથિા દૃવટિકોણ 
રજૂ કરી શકાય તરેર નથી.

કરેટલાંક ડાયનોસૉર ખાસ વિવશટિ લક્ષણો ધરાિરે છરે, જ રે તદ્દન અસારાનય 
હોિાથી તરેરાંનાં કરેટલાંકનું અહીંયાં િણ્મન કરિારાં આિરેલું છરે.

માવસઆકાસૉરસ (Masiakasaurus)

સમય : 7 કરોડથી 6.5 કરોડ જૂના જીિાિશરેષો. જીવાવશરેરો મળ્ા : 
રાડાગાસકર.

આ ડાયનોસૉરનું રોઢુ ંજર્મન ભરિાડ કદના રાંસભક્ષી કૂતરા જ રેિું હતું. તરેઓ 
રાડાગાસકરની નદીના રુખરાંથી ઉતિર પવશ્ચર ભાગરાંથી રળી આિરેલ. ડરૅવિડ 
્કોસ (David Krause) જ રે સટોની રિુક યુવનિવસ્મટીનો પાષાણયુગનો ભૂસતરવિદ 
હતો અનરે તરેની સાથરેના તરેના કાય્મકરોએ આ જીિાિશરેષો શોધયા હતા, જ રેરાં તરેરણરે 
જડબાનો નીચરેનો ભાગ શોધરેલો. આ ડાયનોસૉરનરે જડબાની આગળની બાજુ શંકુ 
આકારના લાંબા દાંત હતા, જ રેરની ધાર હૂક જ રેિી હતી, તરેરના દાંત રોઢારાંથી 
બહાર પડતા હતા. આ લક્ષણ થરેરોપૉડરાં અસારાનય છરે. તરેના પાછળના દાંત બલરેડ 
જ રેિા, કરિત જ રેિા હતા. તરેનું આિું વિવશટિ રોઢુ,ં જ રેનાથી તરે તરેનરે ખોરાક ખાિા 
કરેિી રીતરે િાપરતું હશરે ?
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કદાચ તરે નાના વશકારનરે જ રેિાં કરે સસતનો, ગરોળી અથિા પક્ષીઓનરે તરેરના 
શરીરરાં આ દાંત ભોંકી તરેરનરે રારતું હશરે. પાછળના દાંતથી વશકારનરે ચીરતું હશરે. 
આિા ભયંકર દાંત છતાં તરે બીજાં રોટા રાંસભક્ષીઓનો વશકાર બની જતું હશરે. 
તરે 6 રીટર લાંબા રરેજુગંાસૉરસ(Majungasaurus)નું વશકાર બનતું હશરે. આિા 
રાક્ષસી કદના ડાયનોસૉર સારરે તરે ચપળતા અનરે ઝડપનો ઉપયોગ કરી પોતાનું 
રક્ષણ કરતું હશરે.

વિવશટિ પ્રકારના દાંત

વસપનોસૉરસ (Spinosaurus)

સમય : 9.7 કરોડ િષ્મ જૂનાં. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર આકરિકા. કદ : 
લંબાઈ 15 રીટર. લક્ષણ : ઊંચા કાંટા (High spined), રાક્ષસી ડાયનોસૉર.

1912રાં અનસટ્મ સટ્રોરરરે  (Ernst Stromer) ઇવજપ્તના રણરાંથી આ વશકારી 
ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો રરેળવયા હતા. તરેનરે રગર જ રેિા દાંત હતા. તરેરના કરોડના 
રણકારાંથી 1.8 રીટર લાંબા ઊભા કાંટા બહાર પડતા હતા. તરેથી તરેનું નાર તરેના 
શોધકરે વસપનોસૉરસ પાડ્ું. આ કાંટા પર રાંસલ (Fleshy) ભાગ આિરેલો હતો, 
તરેના કાય્મરાં તરે રાદા સાથીનરે તરેનાથી આકષ્મતું હશરે. તરે તરેનાથી શરીરના તાપરાનનું 
વનયરન કરતું હશરે તરેર પણ રાનિારાં આિરે છરે.

બીજા અનય િૈજ્ાવનકોની દલીલ પ્રરાણરે રણપ્રદરેશરાં રહરેતાં િનસપવતઆહારી 
પ્રાણીઓનરે પણ આિા ભાગ અથિા સારી રીતરે ઊપસી આિરેલા ઢરેકા હતા. તરેનાથી 
તરેઓ ગરરીનું વનયરન કરતાં હશરે. પણ આ ડાયનોસૉર રરેનગ્ોિના કકનારાિાળા 
પ્રદરેશરાં રહરેતાં અનરે તરેઓ રાંસાહારી હતાં. પૉલ સરેરરેનો(Paul Sereno)ના રત 
પ્રરાણરે આ સઢ જ રેિો ઊંચો રાંસલ ભાગ તરેઓ સંિનનના પ્રદશ્મન રાટરે િાપરતાં 
હશરે તરેિું સૂચિરે છરે.
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ડાયનોશીરસ (Deinocheirus)

સમય : અિશરેષો 7 કરોડ િષયો જૂના. જીવાવશરેરો મળ્ા : રૉંગોવલયા. 
લક્ષણ : રોટા લાંબા હાથ અનરે રાક્ષસી નહોર.

આ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો જયારરે  ગોઠિિારાં આવયા તયારરે  તરેના પગની 
લંબાઈ 2.4 રીટર જ રેટલી થયરેલી. તરેના આંગળાં પરના નહોર 25 સરેરી. લાંબા 
હતા. તરેરના આગળના હાથ શરીરરચનાશાસ્ત્ર (anatomy) પ્રરાણરે ઑવન્મથોવરવરડ 
જ રેિા લાગરેલા. તરેનાથી તરેઓ વશકારનરે પકડતા. આ ડાયનોસૉરના હાથ અનરે પગની 
લંબાઈ ગણતરીરાં લરેિારાં આિરે તો તરેનું શરીર 12 રીટર લાંબું હોઈ શકરે. પણ તરે 
બીજા વિચાર પ્રરાણરે નાનું ડાયનોસૉર પણ હોય જ રેનરે લાંબા અસારાનય પગ હશરે. 
તરે ઑવન્મથોવરવરડ નથી તો તરે શું છરે ?

વિશાળ ભુજાઓ, રાક્ષસી પંજા

નાઇજરસૉરસ (Nigersaurus)

સમય : 11 કરોડ િષયો જૂના. જીવાવશરેરો મળ્ા : ઉતિર આકરિકા. લક્ષણ : 
પાિડા જ રેિા રોઢાિાળું અનરે તરેરાં 600 દાંતિાળું ડાયનોસૉર.

તરેનું રોઢુ ંિરૅકયુર કલીનર જ રેિું હતું, જ રેરાં સેંકડો નાના દાંત હતા. ખોપરીનાં 
અવસથઓ પાતળાં હતાં. તરેનરે ઘણા નાના દાંત હોિા છતાં તરે કરડિારાં વનબ્મળ હતું. 
ખોપરી સાથરે જડબાના જોડાણ રાટરેના સનાયુઓ પાતળા કાગળ જ રેિા હતા. તરેના 
દાંત પ્રરાણરે તરે સહરાના હાલના રણરાંના દવક્ષણ ભાગરાં આિરેલી પોચી િનસપવત 
ખાતું હશરે. તરેની લાંબી ડોક તરેનરે ભૂવર પરથી અથિા અનય જગયાએથી તરે ખાિા 
રાટરે રદદરૂપ થતી હશરે.
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એવપડરેનડ્રોસૉરસ (Epidendrosaurus)

સમય : 16 કરોડ વર્જ જૂના જીવાવશરેરો. જીવાવશરેરો મળ્ા : મૉંગોવલયા.

એવપડરેનડ્રોસૉરસ : નાનો દરેહ, લાંબાં આંગળાં

તરેનું શરીર ચકલી જ રેટલું નાનું હતું, પણ પ્રરાણરાં તરેના હાથ અનરે આંગળાં 
િધુ લાંબાં અનરે રોટાં હતાં. પાષાણ-ભૂસતરવિદોએ 2002રાં ચીનરાં એકરૅડરેરી 
ઑવ્ સાયનસરાં તરેનું િણ્મન કરરેલું. ડાયનોસૉરરાં તરે સૌથી નાનું હતું. તરે નાના 
બાળ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો છરે કરે રોટાના છરે તરે વિશરે િૈજ્ાવનકો પૂરી રાકહતી 
ધરાિતા નથી. તરે ઝાડરાંથી જીિડાં ખાતું હશરે. તરેના બહુ જ ઓછા નરૂના પ્રાપ્ત 
થયા છરે, જ રેથી િધુ નરૂના રળરે તો જ તરેના વિશરે િધુ ચોક્કસ પ્રકાશ પાડી િધુ 
સારી રાકહતી રળી શકરે.

o
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જીવાવશરેરોના પુરાવા

પૃથવી – ડાયનોસૉરનો ગ્રહ (Planet of the Dinosaurs)

23 કરોડ િષ્મ પૂિગે જયારરે  પૃથિી પર ડાયનોસૉર અવસતતિરાં આવયાં તયારરે  
પૃથિી પરની ભૂવર ફરેરફાર રાટરે પકરપકિ થયરેલી હતી. તરે દરવરયાન પૃથિી પર 
શવકતશાળી હરીફો(પ્રાણીઓ)નું, ગંજાિર વિલોપન જ રે પવર્મયન (Permian) યુગરાં 
થયરેલું પૃથિી પર ખંડોનું સથળાંતર થતાં એક અસારાનય રોટા ખંડ પરેવનજયા(Pan-
gaea)ની રચના થઈ, જ રે એક ધ્ુિથી બીજા ધ્ુિ સુધી લંબાયરેલો હતો. લાખો િષયો 
દરવરયાન તયાં ડાયનોસૉર સારા પ્રરાણરાં અવસતતિરાં આિિા રાંડ્ાં. જ રે દરરેક 
પ્રકારના પયા્મિરણરાં નભતાં ગયાં. કાળ્કરરે પરેવનજયા બરે રોટા ભૂવર-વિસતારોરાં 
છૂટો પડિા રાંડ્ો; દવક્ષણરાં ગોંડિાના (Gondwana), અનરે ઉતિરરાં લોરરે વશયા 
(Laurasia) – એર બરે રુખય ભૂવરવિભાગોરાં ડાયનોસૉર િહેંચાઈ ગયાં. તરે 
એકબીજાંથી સિતંત્ રીતરે ઉત્કાંવત પામયાં. 16 કરોડ િષ્મ સુધી નભયાં. છરેિટરે 6.5 
કરોડ િષ્મ પૂિગે તરેઓ લુપ્ત થઈ ગયાં.

ડાયનોસૉરની શોિ

સર કરચાડ્મ ઓિરેનરે ડાયનોસૉરનાં અવસથઓનરે નાર આપયું તરે પહરેલાં તરેરનાં 
અવસથઓ હજારો િષ્મ પૂિગે શોધાયાં હતાં ખરાં; પણ જ રે રીતરે પૃથિીના કુદરતી 
ઇવતહાસરાં બનરે છરે તરેર ડાયનોસૉર વિશરેની રાકહતી ધીરરેથી અનરે અવયિવસથત 
રીતરે બહાર પડિા રાંડરેલી.

18રા અનરે 19રા સૈકારાં દરરેક બનાિ રાટરે અથિા સંશોધનરાં િૈજ્ાવનક 
િલણ િધુ પ્રરાણરાં અપનાિિારાં આવયું. તરેની સાથરે, રળતા જીિાિશરેષો પ્રતયરે નિા 
વિચારો પ્રસતુત થિા રાંડ્ા. પ્રાણીસૃવટિ અનરે િનસપવત-સૃવટિ જ રે લુપ્ત થતી અનરે 
તરેથી ઉત્કાંવતરાં જ રે વિિાદ ઊભો થતો તરેરાં ડાયનોસૉરરે  સારો એિો વિિાદાસપદ 
ખોરાક પૂરો પાડરેલો.
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19રા સૈકાના પ્રાચીન પ્રાણીશાસ્ત્રીઓ જ રેિા કરે જયોજી્મસ કુવિયર (Georges 
Cuvier), વિવલયર બકલરેનડ (William Buckland) અનરે વગડીઅન રરૅનટરેલ (Gide-
on Mantell) િગરેરરેએ જીિાિશરેષોનરે હાલનાં જીિંત પ્રાણીઓ સાથરે સરખાિિાના 
વિચારનરે પ્રરેરણા પૂરી પાડી. તરેરના અિલોકન પ્રરાણરે જીિાિશરેષ-અંગો અનરે દાંત 
હાલના સરીસૃપો (reptile) અનરે સસતનો (mammals) સાથરે રળતાં આિતાં હતાં. 
િળી તરેરાં સારા એિા તફાિત પણ હતા.

રરેગાલોસૉરસ : એલોસૉરસ સાથરે સામય ધરાિતું ડાયનોસૉર. રળી આિરેલાં 
થોડાં અવસથઓનરે ગોઠિીનરે ઓિરેનરે તૈયાર કરરેલી તરેની કાયા

19રા સૈકાની રધયરાં જીિાિશરેષોએ આપણી સરક્ષ સારા એિા પુરાિા રજૂ 
કયા્મ કરે આ પ્રાણીઓનો વિશાળ સરૂહ લુપ્ત થઈ ગયરેલો છરે. તરેરાંનાં ઘણાં પ્રાણીઓ 
ઘણી બાબતરાં હાલનાં જીિંત પ્રાણીઓનરે રળતાં આિતાં હતાં. ડાયનોસૉર કયારરેક 
જીિંત હતાં તરેિો પુરાિો પણ આપરેલો છરે. 19રા સૈકાના રધય ભાગરાં આિા 
જીિાિશરેષોના િધુ નરૂના ભરેગા કરી તરેના સંશોધનનો બારીકાઈથી પ્રયાસ કરિારાં 
આિરેલો.

 નયૂ જસશીરાંથી રળરેલાં અવસથઓ પરથી તૈયાર કરરેલું 
હરેડ્રોસૉરસનું હાકડપંજર

થોડાં રળરેલાં અવસથઓની રદદથી સર કરચાડ્મ 
ઓિરેનરે રરેગાલોસૉરસ (Megalosaurus) ડાયનોસૉરની 
અંગરચના તૈયાર કરિાનો પ્રયતન કરરેલો, પણ પછી તરેરાં 
ઘણા ફરેરફાર કરિા પડ્ા. 1868રાં કફલાડરેવલફયારાં 
જોસરેફ લીડી (Joseph Leidy) અનરે િૉટરહાઉસ 
હૉકકનસરે (Waterhouse Hawkins) પ્રથર ડાયનોસૉર-
હાકડપંજર હરેડ્રોસૉરસનરે (Hadrosaurus) ઊભું કયુું. 
તરેરનરે જોકરે ઓિરેન કરતાં િધુ અવસથઓ રળરેલાં, છતાં 
તરેરનું હાકડપંજર અધૂરંુ હતું. ડાયનોસૉર રાટરે િધુ 
સાચું અનરે રાકહતીપ્રદ જ્ાન રરેળિિાનું હજુ બાકી હતું, 
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જ રે ફકત સારી રીતરે સચિાયરેલા, પૂણ્મ રીતરે રરેળિરેલા જીિાિશરેષોથી જ થઈ શકરે 
તરેર હતું. ઉતિર અરરેકરકાના પવશ્ચર ભાગરાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષોનું ક્ષરેત્ 
રળી આવયું, અનરે બીજ રે રધય એવશયા, પૂિ્મ આકરિકા અનરે યુરોપરાં ડાયનોસૉરના 
જીિાિશરેષોની સઘન શોધ પણ થઈ. 1890થી 1920 સુધીરાં ઉતિર અરરેકરકાના 
પવશ્ચર ભાગરાંથી સારી રીતરે જળિાયરેલાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો સારા 
પ્રરાણરાં રળી આવયા.

વિુ પુરાવા

રાકહતી-ઉપલવબધનાં શરૂઆતનાં િષયોરાં કરિારાં આિરેલી 
ડાયનોસૉરની િધુ રહતિની ખોજની ફલશ્ુવત
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આ ક્ષરેત્રાં રહતિની પ્રગવત 1878રાં થઈ, જ રેરાં ખટીક યુગ(Cretaceous)
રાંના પ્રથર ચરણના ઇગિાનોડૉન (Iguanodon) ડાયનોસૉરના સઘન જીિાિશરેષો 
બરેવલજયરની કોલસાની ખાણોરાંથી રળી આવયા. પ્રથર ઇગિાનોડૉન હાકડપંજર 
તરેના ભાગો રુશકરેલીથી ભરેગા કરી સાચિી શકાયા હતા. 1883રાં તૈયાર કરી તરેનરે 
લોકો સરક્ષ પ્રદવશ્મત કરિારાં આવયું. રિસરેલસરાં હાલરાં જ રે જીિાિશરેષો ભરેગા 
કરિારાં આિરેલા છરે તરેરાં 11 રુકતપણરે ઊભાં રાખી શકાય એિાં અનરે બીજાં તરેરની 
રૂળ વસથવતરાં આધાકરત રાખીનરે ઊભાં કરરેલાં હાકડપંજરો છરે.

પવશ્ચર ઉતિર અરરેકરકારાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષોનું ક્ષરેત્ શોધાયા પછી, 
તરેણરે બરેવલજયરના શોધાયરેલા જીિાિશરેષોનરે જાણકારીની દૃવટિએ ઢાંકી દીધા અનરે 
સાથરે તરે ક્ષરેત્રે બરેરનર રિાઉન (Barnum Brown), સટરેનબગ્મ કુટુબં, અલ્મ ડગલાસ 
(Earl Douglas) અનરે બીજાં ડાયનોસૉર સંશોધકોનરે આકષગેલા. 1900થી 1915 
સુધી ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો ભરેગા કરિાનો ‘સુિણ્મયુગ હતો, જ રેનાથી ઉતિર 
અરરેકરકાના રોટા ડાયનોસૉરથી કક્ષ (hall) ભરાઈ ગયા. ડાયનોસૉરના હાલના 
વિચારો રાટરે આ ઉગરસથાનો ગણાય.
ડાયનોસૉરના જીવાવશરેરોનાં ખોજસથાનો

રોટા ભાગનાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષોની શોધનાં સથાનકો આ નકશારાં 
બતાિિારાં આિરેલ છરે. અગાઉ જ રેર જોઈ ગયા તરે પ્રરાણરે તરેરની િસતી સિતંત્ રીતરે 
રુખય બરે વિભાગરાં અવસતતિરાં આિરેલી હતી. જોકરે એનટાવકટ્મકારાં તરે ગરેરહાજર છરે, 
પણ તરેથી તરેઓ તયાં હશરે જ નહીં તરેર રાની શકાય નહીં. અલાસકાના ઉતિર ઢોળાિ 
પરથી બતક-ચાંચ ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષોની શોધ પછી અનય જગયાએથી પણ 
તરેરના જીિાિશરેષો રળી આિરેલા છરે.

જુદા જુદા ખંડોરાંથી રળી આિરેલાં ડાયનોસૉર પ્રાણીઓનાં સથળો (...)  
દશા્મિતો પૃથિીનો નકશો
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લોરરે વશયાનાં ડાયનોસૉર (ઉતિર ગોળાિ્જ)

ગોંડિાના(Gondwana)થી લોરરે વશયા (Laurasia) િધુ ઝડપથી છૂટા પડ્ા 
પછી િૈજ્ાવનકોના રત પ્રરાણરે ઉતિર ગોળાધ્મરાંના લોરરે વશયારાં ડાયનોસૉર સારી 
એિી વિવિધતા ધરાિતાં હશરે. તરેથી ઉતિર અરરેકરકા, યુરોપ અનરે એવશયારાં 
તરેઓના જીિાિશરેષો સારા પ્રરાણરાં રળી આિરેલા છરે.

ઉતિર ગોળાધ્મનાં ડાયનોસૉરોરાં પછીના સરયરાં િધુ વિવિધતા અવસતતિરાં 
આિિા રાંડી. રરેરરેનવશસૉરસરાંથી (Mamenchisaurus) સારા પ્રરાણરાં નાનાં 
ઝડપી િનસપવતહારી ડાયનોસૉર જ રેિાં કરે કટટાનોસૉરસ (Titanosaurus) ઉત્કાંત 
થતાં ગયાં જ રેરનરે શરીરરે  કાંટા, કલગી અથિા ઢરેકા અનરે વશંગડાં અવસતતિરાં આવયાં. 
જીિાશરવિજ્ાની(Paleontologists)ના રત પ્રરાણરે આ લક્ષણો િધુ પ્રગવતશીલ 
િત્મણૂક સૂચિરે છરે. કારણ કરે તરેનાથી તરેઓ સાથીનરે સંભોગ રાટરે આકષ્મતા અથિા 
એક જ પ્રકારની પ્રજાવતઓનરે ઓળખિારાં તરે ઉપયોગી નીિડરે તરેર હતાં. આ િધુ 
ચપળ િનસપવતઆહારીઓનો વશકાર કરિા રોટા થરેરોપૉડ (Theropods) િધુ 
વિકસતાં ગયાં, જ રેરાંથી રોટા કદના રગજિાળાં ડાયનોસૉર જ રેિાં કરે સૌથી િધુ 
જાણીતાં ટાયરરેનોસૉરસ રરેકસ (Tyrannosaurus) અવસતતિરાં આવયાં.

નીચરે હાલરાં ઉતિરનાં કરેટલાંક ડાયનોસૉરની ટૂકંરાં યાદી આપિારાં આિરેલી 
છરે, જ રેરાંનાં કરેટલાંકનું પછીનાં પાનાંઓરાં િધુ સારી રીતરે િણ્મન કરિારાં આિરેલું છરે.

મરેમરેનવશસૉરસ (Mamenchisaurus)

તરેરની 10.8 રીટર લાંબી ડોક જ રે ડાયનોસૉર પ્રાણીઓ પૈકી સૌથી િધુ લાંબી 
હતી. તરેરના કરોડના રણકાનો આકાર એિું સૂચિરે છરે કરે તરેઓ (એવશયારાંનાં 
િનસપવતઆહારી પ્રાણીઓ) પોતાનું રાથું ખભાથી િધુ ઊંચાઈએ લઈ જઈ શકતાં 
ન હતાં.

ટાયરરે નોસૉરસ (Tyrannosaurus)

િૈજ્ાવનકો આ ડાયનોસૉરનાં અંગોનો અભયાસ હજુ પણ કરતા રહા છરે. 
તરેઓના જીિાિશરેષો 1900રાં પ્રથર િાર ખોદી કાઢિારાં આિરેલા. નિા સંશોધન 
પ્રરાણરે તરેઓ વશકાર કરતાં અનરે સાથરે સાથરે રરરેલાં પ્રાણીનું રાંસ ખાઈનરે સફાઈ 
(scavenger) પણ કરતાં હતાં.

જાઇગૅનટોરરે ્ટોર (Gigantoraptor)

લબડતી ચાંચિાળાં આ ડાયનોસૉર હાલરાંના ચીનરાં રળી આિરેલાં. પણ 
તરેરની બતક-ચાંચનરે દાંત ન હતા. તરેરનો ખોરાક નક્કી ન કરી શકાય તરેિો હતો, 
પણ તરેરના રોટા નહોર એિું સૂચિતા હતા કરે તરેઓ વશકારી હશરે.
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પરેરાસૉરોલોફસ (Parasaurolophus)

તરેરની ખોપરીની ઉપરનું પોલું હાડકંુ હરણનાં વશંગડાં સાથરે રળતું આિરે છરે, 
પણ આ બતકચાંચ ડાયનોસૉર, ઉતિર અરરેકરકારાં રળી આિરેલાં જ રે ટ્રમપરેટની જ રેર 
અિાજ કરી શકતાં હશરે.

એરકરેટુ (Erketu)

રૉંગોવલયાના આ સૉરોપૉડની ગરદન 7.5 રીટર લાંબી હતી, જ રે ધડની 
લંબાઈથી બરણી હતી. તરેના કરોડના રણકા એિું સૂચિતા હતા કરે તરે ભૂવરસપાટી 
પર જ ચરતાં હશરે.

વરેલોવસરરે ્ટોર (Velociraptor)

આ ડાયનોસૉર ગોબીના રણરાંથી શોધાયરેલું. પીંછાંિાળા આ થરેરોપૉડ(Th-
eropod)નરે અનય પ્રાણીઓનરે રારિાનો ફાયદો એ હતો કરે તરેરના પાછળના પગરે 
આિરેલા દાતરડા જ રેિા નહોરનરે તરે વસિચ બલરેડની જ રેર આગળ િધારી શકતું.

વસનોસૉરો્ટરેદ્રક્ષ (Sinosauropteryx)

આ ડાયનોસૉર પ્રથર ચીનરાં શોધાયરેલું, જ રેનરે પ્રાથવરક કક્ષાનાં પીંછાં હતાં. 
તરેના પરેટરાંથી રળરેલી ખોપરીની શોધથી તરે એિું સૂચિતું હતું કરે તરે બહુભક્ષી હશરે.

ટુઓવજગંોસૉરસ (Tuojingosaurus)

તરેના જીિાિશરેષો ચીનરાંથી ખોદી કાઢિારાં આિરેલા. આ સટરેગોસૉર(Stego-
saurs)નરે પીઠની અવસથ-તકતીઓ અનરે ખભાની શૂળ (spikes) હતી. આ 
િનસપવતઆહારી ડાયનોસૉર િધુ રોટુ ંદરેખાતું, અનરે તરેનાથી તરે વશકારીનરે કદાચ 
દૂર રાખતું હશરે.

મોનોવનકસ (Mononykus)

કીડીખાઉની તકનીકની જ રેર રૉંગોવલયાના આ થરેરોપૉડ(theropod)નરે તરેના 
આગળના પગ પર એક જ નહોર હતો. જ રેનાથી તરેઓ જીિડાં જરીનરાંથી ખોદી 
કાઢતાં હશરે તરેિું િૈજ્ાવનકોનું રાનિું હતું.

સટાઇરૅકોસૉરસ (Styracosaurus)

તરે આલબટા્મ, કરૅનરેડારાંથી રળી આિરેલું. તરે સરૂહરાં ફરતું હશરે. તરેનું નાક 
પરનું વશંગડુ ંથરેરોપૉડ પ્રાણીઓનરે દૂર રાખતું. જયારરે  તરેની વશંગડાની જીિી રાદાનરે 
આકષ્મતી.



જીિાિશરેષોના પુરાિા 87

ઉપર જણાિરેલાં તરેરજ કરેટલાંક નકહ દશા્મિરેલાં ડાયનોસૉરોનું વિગતિાર 
િણ્મન અનયત્ કરિારાં આિરેલું છરે.

ગોંડવાના (Gondwana) વવસતારનાં ડાયનોસૉર

દવક્ષણરાં જ રે ડાયનોસૉર અવસતતિરાં આવયાં તરેઓ ઉત્કાંવતની દોડરાં 
રોટા અનરે નાના કદના બંનરે પ્રકારરે  અવસતતિરાં આવયાં. િનસપવતહારી સૉરોપૉડ 
(Sauropods) િધુ રોટાં થતાં ગયાં. જ રેરાંથી છરેિટરે પરેરાવલકટટાન (Paralititan) 
અવસતતિરાં આવયાં. તરે નાના વશકારી ડાયનોસૉરોનો વશકાર થતો અટકયો. તરેની 
સાથરે રાંસાહારી થૉરોપૉડ પણ કદરાં રોટાં થિા રાંડ્ાં. કરકારોડોનટોસૉરસ 
(Carcharodontosaurus) જ રેિાં રાક્ષસી ડાયનોસૉર સૌથી રોટા સૉરોપૉડ(Sau-
ropods)નરે રહાત કરતાં. દવક્ષણ ગોળાધ્મના પ્રદરેશો હિરે પવશ્ચરના પુરાતતિિાદીઓ 
રાટરે એક જગંલ સરાન પુરિાર થયા છરે, જયાં િૈજ્ાવનકો આ રાક્ષસી કદનાં 
ડાયનોસૉર અનરે નાનાં ડાયનોસૉર વિશરેનું જ્ાન િધુ સારી રીતરે રરેળિિા રાંડ્ા છરે. 
ઉતિર ગોળાધ્મના પ્રરાણરાં દવક્ષણ ગોળાધ્મ બહુ જ ઓછા પ્રરાણરાં ખરેડાયરેલું છરે.

નીચરે કરેટલાંક દવક્ષણ ગોળાધ્મનાં ડાયનોસૉર છરે, જ રે ગોંડિાના વિસતારરાંથી 
રળી આિરેલાં. તરેની ટૂકંી યાદી અહીં આપિારાં આિરેલી છરે.

પૅરાવલદ્ટટાન (Paralititan)

તરેના જીિાિશરેષો ઇવજપ્તરાંથી ખોદી કાઢિારાં આિરેલ છરે. તરે સરુદ્રકકનારા 
પરની ખાડીરાં છીછરા પાણીરાં વિચરતાં અનરે રરેનગ્ોિના ઉપરના ભાગની 
િનસપવતનરે ચરતાં. તરેરનરે પૃથિી પરનાં સૌથી રોટાં પ્રાણી ગણિારાં આિરે છરે, 
જ રેરાંનાં કટટાનોસૉર (Titanosaur) 27 રીટર લંબાઈ ધરાિતાં હતાં.

વસપનોસૉરસ (Spinosaurus)

ઉતિર આકરિકાના દકરયાકકનારા વિસતારરાંથી ખોદી કાઢિારાં આિરેલા 
જીિાિશરેષોરાંથી તરે રળી આિરેલું છરે. જ રેનરે દલીલ ખાતર પૃથિી પરનું સૌથી રોટુ ં
વશકારી ગણિારાં આિરે છરે, જ રે રગર જ રેિા રોટા દાંત િડરે વશકાર કરતું હતું અનરે 
સાથરે રોટા વશકારનરે તરે નહોરથી નાના કટકારાં ફરેરિી નાખતું હતું.

આફ્ોવરેનરેટોર (Afrovenator)

આ ‘આકરિકાના વશકારીના દાંત અનરે નહોર ઉતિર ગોળાધ્મના થરેરોપૉડનરે 
રળતા આિતા હતા, જ રે પહરેલાંનાં વશકારી ડાયનોસૉર કરેિી રીતરે વિખરેરાયાં / 
વિતરણ પામયાં હશરે તરેનું રાગ્મદશ્મન પણ કરરે  છરે.
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નાઇજરસૉરસ (Nigersaurus)

ઝીણા દાંત સકહતનું તરેરનું રોઢુ ંઆપોઆપ સફાઈ રાખતા રાળખારાં હોય 
છરે. તરેનાથી તરેઓ સહરા પરની તતકાલીન નદીઓના કકનારા પર તરેરની લાંબી ડોક 
િડરે જળિનસપવત ચરતાં હશરે.

માજુગંાસૉરસ (Majungasaurus)
પૃથિી પરનાં આ છરેલ્ાં ડાયનોસૉર જ રે રહાં હશરે, તરેઓ હાલના રાડાગાસકરના 

ટાપુઓ પર વશકારી તરીકરે સારા પ્રરાણરાં હશરે. પણ પુરાિા એિો વનદગેશ કરરે  છરે 
કરે તરેઓ પોતાની જ પ્રજાવતઓ ખાઈ જતાં હશરે.

મૅવસઆકાસૉરસ (Masiakasaurus)

તરેઓ ઝડપી અનરે ચપળ હતાં. તરે રાડાગાસકરના રોટા રાંસાહારી 
રાજુગંાસૉરસથી છટકી શકતાં હતાં. તરેઓ પોતાના િાંકા અનરે ખંજર જ રેિા દાંત 
િડરે નાનાં પ્રાણીઓનરે રારી નાખતાં હશરે.

લીએલીનાસૉરા (Leaellynasaura)

તરેરના જીિાિશરેષો ઑસટ્રરેવલયારાંથી રળી આિરેલા છરે જ રે તરે િખતરે દવક્ષણ 
ધ્ુિની નજીક હશરે, અનરે િષ્મ દરવરયાન તરે અંધારારાં રહરેતા હશરે. આ ડાયનોસૉરનરે 
તરેના રગજ પર આંખોના રોટા દાબડા હતા, જ રે એિું સૂચિરે છરે કરે તરેરનરે રાવત્ 
દરવરયાન સારી દૃવટિ હશરે.

કાનકોટૉરસ (Carnotaurus)

તરેરનરે એકદર નાના હાથ હતા, જ રે ટાયરરેનોસૉર રરેકસના આગળના હાથથી 
પણ નાના હતા. ‘રાંસભક્ષીર િાંઢ’ (meta-eating bull) અનરે વશંગડાયુકત 
પરેટાગોવનયન (Patagonian) રાંસાહારીનરે લાંબા પગો અનરે પ્રચંડ જડબાં હતાં જ રે 
તરેરનાથી (ટી. રરેકસથી) વિરુદ્ધ લક્ષણિાળાં હતાં.

અમરગાસૉરસ (Amargasaurus)

બહુ-ટન િજનિાળા વપતરાઈના પ્રરાણરાં તરે બટકુ જ રેિાં હતાં; આ 
ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો આજ ગેવનટનારાં શોધાયા. તરેરનરે પૃષ્ઠના રણકાની બરે હાર 
હતી, તરેનાથી શકય છરે તરે તયાંની ચારડી અનરે અવસથબંધ(Ligaments)નું રક્ષણ 
પૂરંુ પાડતાં હતાં.

કારકારોડરેનટોસૉરસ (Carcharodentosaurus)

તરેરનરે રોટી ખોપરી, શાક્મ જ રેિા અણીદાર દાંત અનરે રજબૂત પગ હતા. 
જ રેનાથી તરેઓ ઝડપથી દોડી શકતાં. તરેરાંથી તરેઓ રોટા સૉરોપૉડ જ રેિાં કરે 
પરેરાવલકટટાન જ રેિાં ડાયનોસૉરનરે રારી શકતાં હશરે.
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ગોંડિાનાનાં ડાયનાસૉર પૈકી કરેટલાંકનું િણ્મન અનયત્ કરિારાં આિરેલું છરે.

વવવવિ વવસતારોમાંથી મળી આવરેલા ડાયનાસૉરના જીવાવશરેરો

1. ચીનમાં મળી આવરેલા ડાયનોસૉરના જીવાવશરેરો

હાલરાં ચીનના શાનડોંગ રાજયના ઝુચેંગ શહરેર નજીક અવશરવિદોએ 15 
જ રેટલા વિસતારોરાંથી હજારોની સંખયારાં ડાયનોસૉરનાં અવસથઓ શોધી કાઢ્ાં 
છરે એિો દાિો ‘બરેવજગં નયૂઝ’ કરરે  છરે. (સંદભ્મ ‘અરદાિાદ વરરર’ – તા. 31 
કડસરેમબર, 2008) અતયાર સુધી શોધાયરેલા ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો પૈકી આ 
સૌથી રોટો જથથો છરે. આર આ સથળ ભૂતકાળનાં ડાયનોસૉરનું અવતરોટુ ંકરિસતાન 
ગણી શકાય. આ એક જ સથાન – 297 રીટર લાંબું અનરે 10.5 રીટર પહોળા 
વિસતારરાંથી 3,000 જીિાિશરેષો રળી આવયા છરે. 2008ના રાચ્મ રાસથી તા. 31-
12-2008 સુધીરાં ખોદકાર કરતાં 7600 અવસથઓ સાંપડ્ાં છરે.

આ જીિાિશરેષ-સરૂહરાં જ રે પ્રકારના જીિાિશરેષ પ્રાપ્ત થયા છરે, તરે પૈકી 
એક પ્રકાર – હરેડ્રોસૉર (Hadrosaurs) અથિા બતક-ચાંચ ડાયનોસૉરનો છરે. આ 
ડાયનોસૉરની ઊંચાઈ 9 રીટર અનરે ફરેલાયરેલાં પાંખ જ રેિાં અગ્ ઉપાંગનો વિસતાર 
18.9 રીટરથી પણ િધુ છરે. આ ડાયનોસૉર 6.5 કરોડ િષ્મ પહરેલાં હયાત હતાં. 
આ ઉપરાંત, અવશરવિદોએ ઍવનકલોસૉરસ, ટાયરરેનોસૉરસ અનરે વસલોસૉરસના 
જીિાિશરેષોનરે પણ ઓળખી આપયા છરે. 1960થી આ વિસતારરાં 50 ટન જ રેટલા 
ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો પ્રાપ્ત થઈ ચૂકયા છરે અનરે હજુ િધારરે  જીિાિશરેષો રળી 
આિિાની શકયતા છરે. (જુઓ આકૃવત)

હરેડ્રોસૉરસ
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2. ભારતમાં ડાયનોસૉર

ભારતરાં ઉતિર ક્કટરેવશયસ યુગના લરૅરરેટાશ્રેણીના ખડકોરાં જબલપુર 
(રધયપ્રદરેશ), વપસદુરા (ચંદ્રપુર વજલ્ો - રહારાટિ ્ર) અનરે નર્મદા ખીણના બાઘ 
સતરોની કક્ષારાં અગર જળજનય વનક્ષરેપશ્રેણીનરે જ રે લરૅરરેટા શ્રેણી તરીકરે ઓળખાય 
છરે તરેરાં ડાયનોસૉરના અિશરેષો રળી આિરે છરે. ભારતરાં રળી આિરેલા ડાયનોસૉર 
જીિાિશરેષોરાં બાર નિી જાવતઓનો િધારો થયો છરે. તરેરાં સટરેગોસોકરયા અનરે 
સીલુરોસોકરયાના પ્રથર અિશરેષોનો સરાિરેશ થાય છરે. લરૅરરેટા કાળ દરવરયાન 
ભારતરાં ડાયનોસૉર ખૂબ જ વિકાસ પામયાં. કરોડના રણકા, ખોપરી અનરે 
અિયિનાં અવસથઓ, કિચ, દાંત અનરે હગારના અિશરેષો ઉપરથી ડાયનોસૉરની 
બાર જાવતઓ ઓળખિારાં આિી છરે. તરેની રુખય જાવતઓ નીચરે રુજબ છરે :

ટીટરેનોસૉરસ 3 ઉપજાવત, એનટાકરેટા્મસૉરસ બરે ઉપજાવતઓ, ઇનડોસૉરસ 
બરે ઉપજાવત, લરૅરરેટોસૉરસ, લરેપલાટાસૉરસ, જબલપોકરયા, રરેગાલોસૉરસ અનરે 
કરેટલાક રાંસાહારી ડાયનોસૉર. લરૅરરેટા યુગરાં ભારતરાં ડાયનોસૉરનો ખૂબ વિકાસ 
થયો. િૉન હુએનના રત રુજબ જબલપુર, નાગપુર, નર્મદા ખીણ િગરેરરે  સથળરે 
રળી આિતાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો અનરે રાડાગાસકર, રિાવઝલ, પરેટરેગોવનયા 
િગરેરરે  સથળોરાં આિતા ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષોરાં ખૂબ સામય છરે. આ બાબત 
ભારત, આકરિકા અનરે દવક્ષણ અરરેકરકા, રાડાગાસકર િગરેરરે  ગોંડિાનાલરૅનડ તરીકરે 
ઓળખાતા રહા ખંડના ભાગ હતા એિું બતાિી આપરે છરે.

ગુજરાત-કચછના ડાયનોસૉર :

કચછરાં જ રે સતરોરાંથી ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો સાંપડ્ા છરે તરેનરે ઉવરયા 
સતર (Umia beds) તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. ખડકની રચના લરૅરરેટા અનરે બાઘ 
રચનાના સતરો જ રેિી છરે, પરંતુ તરેનો સરયગાળો લરૅરરેટાના ખડકો પહરેલાંનો છરે. તરે 
ટ્રાયાવસકના અંત અનરે જુરાવસક યુગ િચચરેનો ગાળો છરે જયારરે  લરૅરરેટાનો ગાળો 
જુરાવસક અનરે વનમન ક્કટરેવશયસ િચચરેનો છરે. કચછ વિસતારરાં ડાયનોસૉરનાં ઈંડાં 
અનરે પગના અિયિોના જીિાિશરેષો રળી આવયા છરે. આ સરયગાળારાં વિવિધ 
પ્રકારની વત્અંગી િનસપવત, સાયકસ (સાયકરેડોફાઇટા) શ્રેણીના કટલોફાયલર 
કચછરેનસીસ તરેરજ શંકુદ્રુર જાવત (કોવનફરેરરે લસ) એટોકરેરાઇ્ટસ કચછરેનસીસ જ રેિી 
િનસપવતના અિશરેષો રળી આિરે છરે. આ જ સતરોરાંથી પલરેવસયોસૉરસ ઇવનડકા 
નારના જલચર (રુખયતિરે દકરયાઈ) ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો રળી આિરે છરે.

પલરેવસયોસૉરસ પ્રજાવતનાં ડાયનોસૉર જુરાવસક યુગરાં લગભગ વિશ્વવયાપી 
બની ચૂકયાં હતાં. પાણીરાં રહી રાછલાં પકડિારાં તરેઓ ખાસ અનુકૂવલત થયાં 
હતાં અનરે પગ હલરેસાં જ રેિા હતા. શરૂઆતના પલરેવસયોસૉરસ 3થી 6 રીટર લંબાઈ 
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ધરાિતાં હતાં, જયારરે  ક્કટરેવશયસ યુગના ઉતિરાધ્મના કાળરાં ઉત્કાંત થઈનરે આ 
ડાયનોસૉર 12 રીટર લાંબાં હતાં. તરેરની ડોક અનરે પૂંછડી લાંબી હતી.

3. સહરાના રણમાં મળરેલા નવા પ્રકારના ડાયનોસૉરના જીવાવશરેરો

વિશ્વરાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો ઘણા દરેશોરાં રળી આવયા છરે. હાલરાં જ 
(તા. 18-12-2008) એક સરાચાર રુજબ ડૉ. ડરેિ રાકટ્મલ અનરે વનઝાર ઇરિાહીરરે 
સહરાના રણરાંથી ટરેરોસૉર નારના શાકાહારી ડાયનોસૉરના અિશરેષો શોધી 
કાઢ્ા છરે. આ પ્રકારનાં ડાયનોસૉર સરૂહરાં રહરેતાં હતાં. આ ટરેરોસૉર ઊડી શકતાં 
હતાં, તરેની પાંખો 6 રીટર લાંબી હતી. વરિકટશ વિજ્ાનીઓના સંશોધન રુજબ 10 
કરોડ િષ્મ પહરેલાં સહરાના રણરાંથી એક વિશાળ નદી પસાર થતી હતી અનરે આ 
નદીરાં તરે િખતરે વિશાળકાય રાછલીઓ, પ્રચંડ અનરે કદાિર ડાયનોસૉર તરેરજ 18 
રીટર લાંબા રગર પણ હતા. આ વિશાળ નદી ચોરરેરથી ગીચ િનોથી ઘરેરાયરેલી 
હતી અનરે તરેની આસપાસ તળાિો પણ હતાં.

આ ટરેરોસૉર 19.5 રીટર લાંબાં શાકાહારી અનરે ચાંચ ધરાિતાં ડાયનોસૉર 
હતાં. અવલજકરયા(ઉતિર આકરિકા)ની સરહદ નજીક આિરેલા આ સથળરે ડાયનોસૉરના 
પગનાં વનશાન પણ રળી આવયાં છરે. (જુઓ આકૃવત)

વરિકટશ વિજ્ાનીઓ ડૉ. ડરેિ રાટશીલ અનરે વનઝાર ઇરિાહીરરે સહરાના રણરાં 
શોધી કાઢિારાં આિરેલા નિી જાવતના શાકાહારી ડાયનોસૉરના અવસથના અિશરેષનરે 
ખસરેડિાની તૈયારી કરી રહા છરે.

o
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ભૂસતરીય સમય (Geological time)

પૃથિી અબજો િષ્મ (4.6 અબજ િષ્મ) જૂની છરે. કરેટલાક તરેનરે 4 થી 5 અબજ 
િષ્મ જૂની રાનરે છરે, તો કરેટલાક તરેનરે તરેનાથી પણ જૂની એટલરે કરે 14 અબજ િષ્મ 
જૂની રાનરે છરે. પૃથિી પર જીિો ખરરેખર કયારરે  હયાતીરાં આવયા હશરે તરે અજાણ 
છરે. હાલરાં જ રે સૌથી જૂના જીિાિશરેષો રળી આિરેલા છરે તરે 3 અબજ િષ્મ જૂના 
છરે. પ્રથરના જીિાિશરેષોની નોંધ બહુ જ ઓછી છરે અનરે સારાનય જીિાિશરેષો જ રે 
રળી આિરેલા છરે તરે બધા પ્રથર જીિયુગ(Paleozoic era)રાં અથા્મત્ કરૅવમરિયન 
યુગ(Cambrian period)ના રળી આિરેલા છરે, જ રેનરે 60 કરોડ િષ્મ પૂિગેના ગણિારાં 
આિરે છરે. પ્રથર પૃષ્ઠિંશીઓ આશરરે  41.0 કરોડ િષ્મ પૂિગે ડરેિોવનયન યુગ(Devoni-
an period)રાં અવસતતિરાં આિરેલાં રાનિારાં આિરે છરે. ડાયનોસૉર અનરે સસતનો 
બંનરેના જીિાિશરેષો એકસરખા સરયના રળી આિરેલા છરે, જ રે ટ્રાયાવસક યુગ(Tri-
assic period)રાં આશરરે  25 કરોડ પૂિગેના રાનિારાં આિરે છરે. તરે પછીનાં 18.5 
કરોડ િષ્મ સુધી ડાયનોસૉર વિકાસ પારતાં ગયાં, જયારરે  સસતનો નજરરે  ચઢરે નહીં 
તરેિાં હતાં. તરે પછી તો ડાયનોસૉર લુપ્ત થઈ ગયાં. ડાયનોસૉરના લુપ્ત થયા પછી 
6.5 કરોડ િષ્મ પૂિગેથી સસતનો વિવિધ રીતરે વિકાસ પામયાં.

પાછળ બતાિરેલ કાલાનુસાર શ્રેણી નીચરેની બરે પદ્ધવતઓ દ્ારા રરેળિિારાં 
આિરેલી છરે.

(1) વવદ્કરણિમગી માપન(Radiometric)થી વયવનિા્જરણ કરવું

કરેટલાંક તતિો વિકકરણધરશી હોય છરે. તરેરનો વિઘટનનો િરેગ, અથિા દર 
(rate of decay), ચોક્કસ હોય છરે. કુદરતરાંનાં દરરેક વિકકરણધરશી તતિોનરે તરેના 
વિઘટનનો ચોક્કસ દર હોય છરે. જયારરે  તરે તતિરાંથી તરેનું વિઘટન થતાં તરેરાં અડધી 
વિકકરણધરશીયતા રહરે છરે, તયારરે  તરેનરે રાપિાથી તરેનરે તરેના અધ્મઆયુકાળ (half life) 
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તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. તરેનરે ચોકસાઈથી રાપી શકાય છરે. ઘણાનો આિો 
અધ્મઆયુકાળનો સરય કરોડો િષયોનો હોય છરે. તરેરાંથી વિઘટન દ્ારા ચોક્કસ બીજાં 
તતિો બનતાં રહરે છરે. તરેથી તરે તતિ કયારરે  તરે પ્રરાણરે બનયું હશરે તરે ચોક્કસ રીતરે કહી 
શકાય છરે. પણ ઘણા જીિાિશરેષો જ રે ભૂવરરાંથી નીકળરે છરે તરે બધા વિકકરણધરશી 
હોતા નથી, પણ તરેઓ જિાળારુખી અથિા તરેરાંથી પરેદા થયરેલી ભૂવરરાં હોય છરે.
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(2) સહસંબંિ િરાવતી પદ્ધવત (Correlation)

પૃથિી પર જ રે ખડક બનરેલા હોય છરે તરેરનરે પોતાનો વનરા્મણસરય અથિા િય 
(age) હોય છરે, જ રે ચોકસાઈથી જાણી શકાય છરે. તરેથી તરે ખડકરાંથી તરે જીિાિશરેષો 
રળી આિરેલા હોય છરે તરેના પરથી તરે પ્રાણી કયારરે  તયાં હશરે તરેનો સાપરેક્ષ સરય 
જાણી શકાય છરે. અરસપરસનો આિા ખડકોનો સંબંધ ઘણી િાર જીિાિશરેષો સાથરે 
કરિારાં આિરે છરે. તરેરાં એિી ધારણા હોય છરે કરે નરૂનો અનરે તરેનરે સંબંવધત પ્રજાવત 
એક જ સરયરે તયાં હયાત હશરે. તરેથી જ રે જીિાિશરેષોરાં વિકકરણધરશી તતિ ન હોય 
તરેનો સરય અરસપરસ સંબંધથી શોધી શકાય છરે.

પૃથિી પર ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો કરેિી રીતરે જળિાયરેલા !
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ડાયનોસૉર અનરે બીજાં પ્રાણીઓ જ રે જીિાિશરેષો તરીકરે જ જાણીતાં થયરેલાં છરે 
તરેઓ ભૂવરરાં દટાઈ ગયરેલાં અનરે કુદરતની પ્રક્કયાથી સારી રીતરે જળિાયરેલાં રળરે 
છરે, પછી તરેઓ બહાર ખુલ્ાં થયાં, શોધાયાં, અનરે કરેટલાંકનરે જરીનરાંથી ખોદી 
કાઢિારાં આવયાં. રોટા ભાગનાં સારી રીતરે જળિાયરેલાં ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો 
રોટી નદીઓની પ્રણાલીરાંથી રળી આિરેલા છરે. જ રેરકરે વરવસવસવપ નદીના કાંપના 
રુખ પાસરેના વત્કોણાકાર વિસતારરાંથી રળી આિરેલા છરે.

રોટી નદીઓ તરેરના પ્રિાહરાં સારા પ્રરાણરાં કાદિ અનરે રરેતી ઉપરિાસના 
વિસતારની ભૂવરના ધોિાણથી સાથરે ખેંચી જાય છરે. રોટા ભાગનો કાદિ અનરે રરેતી 
નદીના કકનારાઓ પર જરા થાય છરે, શાખા નદીઓરાં કકનારા પર ભરેગા થાય છરે, 
તરેરજ નદીના રુખ પર કાંપ તરીકરે ભરેગા થાય છરે.

જયારરે  નદીઓરાં ભારરે  પૂર આિરે અનરે બંનરે કાંઠ રે ઝડપથી િહરેતી હોય છરે 
તયારરે  તરે વિસતારરાં નજીકરાં રહરેતાં પ્રાણીઓ તરેરાં તણાઈ પણ જાય છરે. તરેઓ 
રરણ પામયાં પછી કાદિ અનરે રરેતી નીચરે દટાઈ પણ જાય છરે. જ રેરાં અવસથઓ 
તરેરાં દટાયરેલાં રહરે છરે. બાકી તો રાંસ, સનાયુ િગરેરરેનો પોચો ભાગ સડીનરે અદૃશય 
થાય છરે; પણ ઘણી િાર ચારડીની છાપ કોઈક િાર રહી જાય છરે. અવસથઓની 
આજુબાજુના કોષો ક્ષારથી ઓગળી જાય છરે અથિા આખું અવસથ તયાંથી છૂટુ ંપડી 
જાય છરે. પછી તરે જગયા કયાં તો ઉપર ઊઠરે છરે અનરે પિન અનરે પાણીના ધોિાણથી 
જૂનો કાદિ અનરે રરેતી દૂર થતાં, હાકડપંજરનો ભાગ ખુલ્ો થઈ જાય છરે, જ રેનરે તયાં 
ફરિા આિતી વયવકત જોઈ શકરે છરે.

ડાયનોસૉરના જીવાવશરેરો એકઠા કરવા : જાળવણી કરવી

જીિાિશરેષોના શોધકો જયાં જૂના ખુલ્ા થયરેલા ખડકો પુષકળ પ્રરાણરાં 
હોય અનરે જ રે સારા પ્રરાણરાં બહુ જ જૂના હોય તયાં ડાયનોસૉરનાં અવસથઓ 
અથિા જીિાિશરેષો શોધરે છરે. પ્રથર તો તરેઓ ભૂવર પર આિા ખુલ્ા પડી રહરેલાં 
જીિાિશરેષો-અવસથઓ જ રે િરેરવિખરેર હોય છરે અનરે ભૂવર પર બહાર દરેખાતાં હોય છરે, 
તરે શોધી કાઢરે છરે. તરેથી આિી જગયા ખોળ્ા પછી જ તરેઓ તયાં જઈનરે જીિાિશરેષો 
તૂટી ન જાય તરેર ખોદકાર કરરે  છરે. (જુઓ આકૃવત અ)
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અવસથઓ અથિા હાકડપંજરનો વયાપ નક્કી કરિા ખોદકાર કરિંુ પડરે છરે 
તરેરાં નાના તીકર અથિા નાના પાિડાનો ઉપયોગ કરિારાં આિરે છરે. સારાનય 
રીતરે તયાં કયાં તો એક જ અવસથ અથિા તરેનો ભાગ બહાર જોિા રળરે છરે. તરેઓ 
જોડાયરેલાં ભાગયરે રળી રહરે છરે, અથિા આંવશક હાકડપંજર રળરે છરે અથિા પૂરંુ 
હાકડપંજર જિલ્રે જ રળી રહરે છરે અથિા ભાગયરે જ િધુ હાકડપંજરો એકસાથરે 
રળી રહરે છરે. (જુઓ આકૃવત આ)

અવસથની સપાટી સારાનય રીતરે તૂટક તૂટક હોઈ શકરે છરે અનરે તરેથી તરેના પર 

આછા ગુંદર, લાખ અથિા રરે વઝન પરેઇનટ કરિારાં આિરે છરે. તયાર પછી અવસથનરે 

ભરેજિાળા કાગળ અથિા નયૂઝપરેપરથી લપરેટી દરેિારાં આિરે છરે. જ રેથી તરેરાંની વતરાડ 

અથિા ખાલી જગયાઓ પુરાઈ જાય. જીિાિશરેષો ભરેગા કયા્મ પછી જાળિણી રાટરેનો 

સરય િધુ લાગરે છરે અનરે તરે ભારરે  કુશળતા રાગી લરે છરે. (જુઓ આકૃવત ઇ)

ઘણી િાર વતરાડનરે લીધરે અવસથઓનરે જાળિી શકાય તરેિા એકરરાં સંભાળી 

રાખી શકાય છરે. આ એકરોનરે પછીથી ખોતરીનરે છૂટા કરી શકાય છરે. કરેટલાકનરે થોડા 

કાપિા પણ પડરે. દરરેક એકરનરે પલાસટરયુકત કપડાથી લપરેટી અથિા પલાસટરથી 

બાંધી દરેિારાં આિરે છરે. પછી તરેનરે કાગળથી િીંટાળી તરેનું રક્ષણ કરિારાં આિરે છરે. 
(જુઓ આકૃવત ઈ)
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આખા બલૉકની આજુબાજુ પલાસટર બરૅનડરેજ સખત રીતરે લગાડી, ઉપર પણ 
લગાડી, આખો બલૉક નીચરેથી કાપી અનરે પછી તરેનરે ઉલટાિી નાખિારાં આિરે છરે. 
જો કાર બરાબર સફળ રીતરે થાય તો નીચરે તવળયરેથી અવસથ રહી જતું નથી કરે કશું 
પણ તરેરાંથી પડી જતું નથી. (જુઓ આકૃવત ઉ)

હિરે આ કાપરેલા આખા બલૉકનરે પલાસટર બરૅનડરેજ અથિા કપડાની ટરેપથી, 
અથિા દોરડીથી લપરેટી તરેનરે પ્રયોગશાળારાં રોકલી આપિારાં આિરે છરે. સખત 
ખડક, બહુ જ પોચો ખડક, અથિા તરેના પર જાડુ ંખડકનું પડ, અથિા પાણી 
આ કારનરે લગભગ અશકય અથિા િધુ અઘરંુ બનાિી દરે છરે. તરેથી તરેનરે રાટરેનાં 
હવથયારો િાપરી તરેનરે સરખું કરિારાં આિરે છરે. પણ આ બધાં જ કાય્મ રાટરે પૈસા 
સૌથી િધુ જરૂરી હોય છરે, જ રેના િગર કાર આગળ ધપતું નથી. (જુઓ આકૃવત ઊ)
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ડાયનોસૉરનું જાહરેરમાં પ્રદશ્જન

ઐવતહાવસક સંગ્હાલયરાં ડાયનોસૉરનાં ઊભાં કરરેલાં હાકડપંજરો બહુ જ 
લોકોના આકષ્મણનો વિષય બની રહરેલાં છરે. થોડાં જ રે પહરેલાં ઊભાં કરિારાં આિરેલાં, 
તરે સાપરેક્ષ રીતરે તરેઓ પૂણ્મ ન હતાં, પણ હાલરાં જ રે રોટા ભાગના સંગ્હાલયોરાં 
રૂકિારાં આિરેલાં છરે તરે રોટરે ભાગરે લગભગ આખાં હાકડપંજર ધરાિતાં ડાયનોસૉર છરે.

સટાયરરેકોસૉરસનું હાકડપંજર

પ્રથર જ રે ડાયનોસૉર ઊભાં કરિારાં આિરેલાં તરેરાં આધાર તરીકરે ધાતુની 
પાઇપો િાપરિારાં આિતી. ધાતુનરે િાળીનરે કરે એિી રૂપરરેખા આપીનરે કફટ કરિારાં 
આિતી, જ રેથી અવસથઓ સારી રીતરે દરેખાતાં, જયારરે  ધાતુની પાઇપ ઓછી બહાર 
દરેખાય. જયારરે  હાકડપંજરનરે પરૅનલરાં ઊભાં કરિારાં આિતાં તયારરે  તરેરનરે પલાસટરરાં 
કિર કરી તરેના પર રિરેર લગાડી ઊભાં રાખિારાં આિતાં. હાલરાં જ રે સારાનય 
પદ્ધવત અપનાિિારાં આિરે છરે તરેરાં સારી જાતના ફાઇબર-કાચ અનરે પલાવસટકના 
બીબારાં હાકડપંજર ગોઠિિારાં આિરે છરે. આિી રીતરે બીબારાંના ડાયનોસૉરના 
જ રે નરૂનાઓ સંગ્હાલયરાં તૈયાર કરરેલા હોય છરે તરેરાં સાચા નરૂના થોડા હોય છરે. 
કરનસીબરે આ જાતના િલણથી લોકોનરે નિા, સાચા નરૂના જોિા રળતા નથી, જ રે 
િૈજ્ાવનક રીતરે તંદુરસત િલણ ગણાય નહીં.

 સટાયરરેકોસૉરસના હાકડપંજરનરે ગોઠિિાની વિવધ
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ડાયનોસૉર જીવાવશરેરોનરે ફરીથી ઊભા કયા્જ પછી તરે કરેટલા ચોક્કસ છરે ?

પૂણ્મ રીતરે, જોડાયરેલાં ડાયનોસૉરનાં હાકડપંજર, તરેની ચારડીની છાપ સાથરેના 
જીિાિશરેષો રાપયા પછી પણ જીિતા ડાયનોસૉર જ રેિું પૂણ્મ દૃશય ફરીથી ઊભું કરિું 
અશકય છરે. તરેનરે રાટરે બરે ધારણા કરિી પડરે છરે.

ઇગિાનોડૉનના હાકડપંજર પરથી તરેની દરેહાકૃવતની રચના

પ્રથર એર રાનિું પડરે કરે હાકડપંજરરાં કોઈ સરસયા નથી. જોડાયરેલાં 
અવસથઓનાં હલનચલન થિાની રાત્ારાં પણ સરસયા નથી. આ એક ગંભીર 
રુશકરેલી નથી. જોકરે હાલનાં િષયોરાં, જુદા પડતાં બહોળા દૃવટિવબંદુરાં, જ રેિાં કરે 
પૂંછડીની અંગવસથવત. તરે ડાયનોસૉર, બરે પગરે કરે ચાર પગરે ઊભું રહરે છરે કરે બંનરે રીતરે, 
તરે નક્કી કરિું બહુ જ અઘરંુ છરે. દાખલા તરીકરે કરેટલાકની દલીલ છરે કરે સૉરોપૉડ 
(Sauropod) તરેની પૂંછડી ઘસડીનરે ચાલતું, જયારરે  બીજાઓએ એિા દાિો કયયો છરે કરે 
તરે પૂંછડી ઊંચી રાખતું હશરે અથિા તરેનરે ગોળ િાળી દરેતું હશરે. સરેરાટોવપસયન-(Cer-
atopsian)ના આગળના હાથ લંબાયરેલા હતા કરે ઊભા હતા તરેની પણ ચચા્મ થતી 
હોય છરે. સારી રીતરે જળિાયરેલા નરૂનાની ગરેરહાજરીરાં, જીિતાં પ્રાણી(રગર, ઘો 
િગરેરરે )રાં રળી આિરેલાં અવસથઓ કરેિી રીતરે ચોક્કસ રીતરે ગોઠિાયરેલાં હશરે તરે કહરેિું 
પણ રુશકરેલ છરે.
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બીજુ,ં કરે સનાયુઓ(muscles)ની પુન: સથાપના(restoration)રાં પણ ધારણા 
કરિી પડરે છરે, કરે ડાયનોસૉર તરેનાં સંબંધીઓ જ રેિાં કરે પક્ષીઓ અનરે રગરના જ રેિાં 
તરે હશરે અનરે તરેરનું જોડાણ પણ તરે પ્રરાણરેનું હશરે. જોકરે તરે પણ પુરિાર કરિું અઘરંુ 
છરે અનરે તરેની કસોટી થઈ શકરે તરેર નથી. કારણ કરે સનાયુ પરના ચીરા અનરે જોડાણ 
પણ જૂઠાં સાવબત થાય જયારરે  તરેનરે જીિતા નરૂના સાથરે, સનાયુ સાથરે સરખાિિારાં 
આિરે. તરેર છતાં સરજદારીપૂિ્મકની ધારણા અનરે સાથરે હાલનાં પ્રાણીઓનું પૂણ્મ 
જ્ાન આ ફરીથી ડાયનોસૉરનરે ઊભાં ગોઠિિારાં શ્રેષ્ઠ કલપના ગણાશરે.

આર છતાં ડાયનોસૉરની પુનર્મચનારાં એક બાબત તો ધયાનરાં રાખિી જરૂરી 
છરે કરે જીિંત પ્રાણીનાં અવસથઓ, સનાયુ અનરે રંગધારક પ્રાણી તથા જીિાિશરેષોની 
રદદથી જ રે રચના કરિારાં આિરે તરેરાં ભારરે  તફાિત હોઈ શકરે તરેનરે ધયાનરાં રાખિું 
જરૂરી છરે. તરેથી જીિાિશરેષોની ગોઠિણી પરથી ડાયનોસૉર કરેિાં હશરે તરેનો વિચાર 
કરિો જોઈએ અનરે તરેરની જ રે ફરી રચના કરિારાં આિરે તરે પૂણ્મ સતય ના પણ 
હોઈ શકરે.

ડાયનોસૉર પદ્રમાણ (લંબાઈ, પહોળાઈ, વજન વગરેરરે )

1962રાં ઈ. એચ. કૉલબટગે ડાયનોસૉરના િજનની ગણતરી કરી, જ રેરાં તરેણરે 
જીિાિશરેષો પરથી રચરેલા નરૂનાનો આધાર લીધો. તરેના પકરણારરે જ રે િજન રળરેલાં 
છરે, તરે ડાયનોસૉરની સરરેરાશ લંબાઈ અનરે પહોળાઈ લઈનરે ગણરેલાં છરે જ રે નીચરે 
દશા્મિિારાં આિરેલાં છરે :

નાર ગણરેલ િજન આશરરે લંબાઈ

થરેરોપૉડ (Theropods) :

કોમપસોગ્નરેથસ (Compsognathus) 8 રતલ 60 સરેરી.

ટાયરરેનોસૉરસ (tyrannosaurus) 7.5 ટન 14.3 રીટર

એલોસૉરસ (Allosaurus) 2 ટન 9 રીટર

સૉરોપૉડ (Sauropods) :

કડપલોડોકસ (Diplodocus) 11 ટન 26.1 રીટર

એપાટોસૉરસ (Apatosaurus) 30 ટન 19.8 રીટર

(રિોનટોસૉરસ, Brontosaurus)

રિરેકકયોસૉરસ (Brachiosaurus) 85 ટન 24.4 રીટર
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ઑવન્જવથવસકયનો (Ornithischians) :

એનાટોસૉરસ (Anatosaurus) 3.5 ટન 10 રીટર

સટરેગોસૉરસ (Stegosaurus) 2 ટન 6 રીટર

ટ્રાયસરેરાટોપસ (Triceratops) 9 ટન 8.2 રીટર

પરેનોપલોસૉરસ (Panoplosaurus) 4 ટન 2.1 રીટર

કૉલબટ્મની ગણતરી બરે ધારણા પર આધાર રાખરે છરે :

(1) પ્રથર, ડાયનોસૉરના શરીરની વિવશટિ ઘનતા હાલના રગર અનરે બીજાં 

સંબંવધત પ્રાણીઓ જ રેટલી ગણિારાં આિી.

(2) જીિાિશરેષોરાંથી તરેરની રચના એકદર ચોક્કસ હશરે. જયારરે  પ્રથર 

ધારણા શકય છરે કરે સાચી હશરે. પણ બીજી ન પણ હોય.

કૉલબટગે િષયો દરવરયાન જુદા જુદા લોકોએ જ રે નરૂના બનાવયા તરેરની 

રદદથી જ રે તરે રચના પ્રરાણરે િજન ગણિારાં આવયાં છરે. તરેથી જ રેટલી જીિાિશરેષ 

રચના સાચી હોય તરેટલી ગણતરી સાચી હોઈ શકરે. પણ તરેરાં સરસયા એ છરે 

કરે ડાયનોસૉરના જ રે નરૂનાની રચના કરિારાં આિરેલી છરે તરે કરેટલા અનરે કરેટલાં 

પ્રરાણરાં સાચી છરે તરે કોઈ જાણતું નથી. જોકરે આ િજન શકય છરે તરેટલાં બધાં તરેની 

રયા્મદાની બહાર નથી, છતાં પણ તરેની રયા્મદા શોધિી રુશકરેલ છરે.

સૉરોપૉડની નિી શોધ પછી રિરૅકકયોસૉર કરતાં પણ રોટાં ડાયનોસૉર રળ્ાં 
છરે, તરેરાં કરેટલાંક તો 100 ટનથી િધુ િજન ધરાિતાં હશરે.
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ડાયનોસૉરનું વૈવવધય

પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની ઉતક્ાંવત

જ રેિી રીતરે વપતા પુત્ો અનરે પુત્ી પરેદા કરરે  છરે તરે રીતરે હાલના જીિો તરેરના 
પૂિ્મજોરાંથી ઊતરી આિરેલા છરે. જ રે પ્રાણી પૂિ્મજરાંથી ઊતરી આવયા પછીથી ઉત્કાંત 



જીિાિશરેષોની જાળિણી અનરે વનદશ્મન 103

પારીનરે જુદા પ્રકારનું બનયું હોય તો તરે નિા પ્રકારના જીિો પરેદા કરરે  છરે. જીિાિશરેષ 
નોંધો બધા જ પૂિ્મજો અનરે તરેરાંથી ઊતરી આિરેલા જીિોની નોંધ આપતું નથી. 
તરેથી પ્રાણીઓનાં લક્ષણો પર આધાર રાખી તરે કોની સાથરે રળતું આિરે છરે, તરેનાથી 
ઉત્કાંવતનો ઇવતહાસ રચાય છરે. સારાનય પૂિ્મજરાંથી જ રે લક્ષણો ઊતરી આિરે છરે 
તરેનાથી તરે પ્રાણી કોની સાથરે વનકટનો સંબંધ ધરાિરે છરે તરે નક્કી થાય છરે. તરે રાટરેનાં 
રુખય લક્ષણો આગળ આપરેલાં છરે.

o
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રધય ભારતરાં જબલપુરના લશકરી છાિણી વિસતારરાંથી અવસથ સિરૂપરે 
રળરેલાં ડાયનોસૉર પ્રાણીઓના અિશરેષોનું િણ્મન કરૅપટન જ રેમસ વસલરનરે કરરેલું. એ 
જ રીતરે ભારતીય ડાયનોસૉર પ્રાણીઓનું પદ્ધવતસરનું સિ્મપ્રથર િણ્મન 1870રાં 
લીડરેકરરે  કરરેલું; તરેરણરે અપૂણ્મ આકારરાં રળરેલા જઘંાવસથ (સાથળ અવસથ) તરેરજ 
પૂંછડીના બરે રણકાનરે આધારરે  કટટરેનોસૉરસ ઇવનડકસ નારના ડાયનોસૉરનું સિરૂપ 
તૈયાર કરરેલું.

ભારતરાં આજ સુધી રળરેલાં ડાયનોસૉર પ્રાણીઓના અિશરેષોની પ્રાવપ્ત 
રધય ભારત, દવક્ષણ ભારત અનરે ગુજરાત પૂરતી રયા્મકદત રહી છરે. તયાં આ 
અિશરેષો રધયજીિયુગના – ટ્રાયાવસક, જુરાવસક અનરે ક્કટરેવશયસ – ત્ણરે કાળરાંથી 
રળરેલાં છરે. ટ્રાયાવસક – જુરાવસક કાળના આ અિશરેષો પ્રાણકહતા – ગોદાિરી 
નદીની ફાટખીણના થાળારાંથી રળરેલા છરે. આ થાળારાં ઊધિ્મ પવર્મયનથી વનમન 
ક્કટરેવશયસ કાળગાળાનો પૂણ્મ સતરાનુ્કર છરે.

વનમન ટ્રાયાવસક : રલરેરી રચના (નરેન્ાલ, આં. પ્ર.)

ડાયનોસૉર : િૉકરેકરયા રલરેકરયરેવનસસ

પ્રારંવભક જુરાવસક : કોટા રચના (પ્રાણકહતા – ગોદાિરી થાળું)

ડાયનોસૉર : બડાપાસૉરસ ટાગોરી

(આ અિશરેષ કોલકાતાના ઇવનડયન સટરેકટવસટકલ

ઇવનસટટ્ૂટ ખાતરે પ્રદવશ્મત કરરેલો છરે.)

ક્કટરેવશયસ : લરેરરેટા રચના (રરૅવસટ્રવકશયન)
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ડાયનોસૉર : સૉકરવસકયન પ્રાણીઓ

(સૉરોપૉડઝ અનરે થરૅરોપૉડઝ)

કટટરેનોસૉરસ અનરે ઍનટાક્રટોસૉરસ

આ ઉપરાંત, ડાયનોસૉરનાં ઈંડાં રૂકિાનાં સથાનોની ખોજ દ્ીપકલપીય 
ભારતના રધયભાગોરાં રળતી લરેરરેટા રચનારાંથી થયરેલી છરે. અહીંથી તરેરના 
રાળાઓનાં સેંકડો સથળો તરેરજ ઈંડાં સરેિિાની જગાઓ જડી આવયાં છરે. ઉપલબધ 
ઈંડાંના અિશરેષો રોટા કદના ગોલક આકારના છરે. તરેરનાં કદ 14થી 20 સરેરી. 
જ રેટલાં છરે. ઈંડાં રહદ્ અંશરે કટટરેનોસૉરસનાં હોિાનું જણાયું છરે. આ ડાયનોસૉર 
પ્રાણીઓ નજીકનાં તળાિો કરે નદીઓરાંથી પાણી પીતાં તથા તાડ અનરે શંકુ 
આકારની િનસપવત આરોગતાં. આ કાળ(અંવતર ટ્રાયાવસક, પ્રારંવભક જુરાવસક)રાં 
અહીં રહરેતાં ડાયનોસૉર ભૂચર હતાં. લરેરરેટા રચનાિાળા ક્કટરેવશયસ કાળગાળારાં 
પણ ડાયનોસૉર પ્રાણીઓએ રાળા બનાિરેલા હોિાનું જણાય છરે. અહીંથી તરેરનાં 
હાકડપંજર રળરેલાં છરે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના ખરેડા વજલ્ારાંથી જ રે રળ્ાં છરે તરે 
ટકુડાઓ રૂપરે તથા ખિાણ પારરેલી વસથવતરાં રળરેલાં છરે.

ઉપયુ્મકત કાળગાળાના વિવિધ રાહોલરાં વિચરતાં ડાયનોસૉર વિવિધ 
જાતનાં, પંચરંગી પ્રકારનાં હોિાનું તારણ બંધાય છરે. િૉકરેકરયા રરેલરેકરયરેવનસસ 
જર્મનીના પ્રોકૉમપસોગ્નરેથસ કરે ઉતિર અરરેકરકાના વસલોફાયવસસ તથા વઝમબાબિરે 
અનરે ઉતિર અરરેકરકાના વસનટરેસૉરસનરે સરકક્ષ હતું. ક્કટરેવશયસ ડાયનોસૉર 
પ્રાણીઓ દવક્ષણ રિાનસ અનરે આજ ગેવનટનારાંથી રળરેલાં પ્રાણીઓનરે સરકક્ષ હતાં. 
આ બંનરે વિસતારોરાંથી રળરેલાં ઈંડાંનાં કિચ ભારતરાંથી રળરેલાં એિાં કિચ સાથરે 
ઘવનષ્ઠ સામય ધરાિરે છરે.

ગુજરાત રાજયના ખરેડા, પંચરહાલ, દાહોદ, નર્મદા અનરે કચછ વજલ્ાનાં 
બાલાવસનોર, રહાઇઓલી, ઓથિડ, ખરેરપુર, ફરેલસાણી, સોનીપુર, ધોળી ડુગંરી, 
દોલતપોઇરા, પાઓરી, વરરાખોરી, હાથણી નદીપટ, દાહોદ, કરેિકડયા અનરે અંજાર 
જ રેિાં સથળોરાં ડાયનોસૉરનાં િસિાટી સથળો હોિાનું જાણિા રળ્ું છરે.

ભૂસતરીય િય : ઊધિ્મ ક્કટરેવશયસ (રરૅવસટ્રવકશયન)

િય : િત્મરાન પૂિગે 6.5થી 7.5 કરોડ િષ્મ

ધારક ખડક : રરેતાળ ચૂનાખડક

ઉપલબધ અિશરેષો : ડાયનોસૉરનાં ઈંડાંનાં કિચ અનરે રાળાઓનાં સથાનો

ભૂસતરીય રચના : લરેરરેટા સતરો (ચૂનાખડક)
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ગુજરાત સકહત રધય ભારતરાં લાિાના પ્રસફુટનની પ્રક્કયા સાથરે સંકવલત ઊધિ્મ 
ક્કટરેવશયસ જળકૃત ખડકો (ટ્રરૅપ વનમનસતરો)રાંથી ડાયનોસૉર પ્રાણીઓનાં ઈંડાંનાં 
કિચ, અવસથ ટકુડાઓ અનરે રાળા રૂકિાનાં સથાનોનો વિસતૃત સંગ્હ રળરેલો છરે. 
િળી તરેનું અથ્મઘટન અનરે જાણકારી પણ ઉપલબધ થઈ શકયાં છરે. રોટા ભાગનાં 
ઈંડાં રાળાઓરાં સરેવયા િગરનાં રહી ગયરેલાં, કદાચ તરેથી આંતકરક ગભ્મ દ્રવય 
જળિાઈ શકયું નકહ હોય. આિા વિશાળ રાળાનાં સથળો તથા તરેરાંનાં સરાન 
આકાકરકી ધરાિતાં ઈંડાં સૂચિરે છરે કરે ડાયનોસૉરની રાળાઓ તૈયાર કરિાની 
આદત િસાહત પ્રકારની હોિી જોઈએ એિું તારણ નીકળરે છરે. રાળાઓનું 

વિતરણ અનરે તરેરની િચચરેનું અંતર વયિવસથત હતું. કરેટલાક રાળાઓરાંનાં ઈંડાંના 
કિચ-ટકુડા પણ રળરેલા છરે. તરે બતાિરે છરે કરે ઈંડાંના કરેટલાક ભાગ સથાનાંતકરત 

થઈ જતા, િળી તરેરની કચરાિાની અનરે તૂટિાની ક્કયા પણ થતી હશરે.

ખરેડા વજલ્ાના લરેરરેટા સતરોરાંના રાળાઓરાં સથાનોનો અભયાસ થયો છરે, 
તરેની વિસતૃત રાકહતી પણ રજૂ થયરેલી છરે. અહીંનાં 15થી િધુ સથળોરાંથી 1000 
કરતાં િધારરે  ઈંડાં શોધી કઢાયાં છરે. રાળા રરેતાળ ચૂનાખડકોરાંથી રળરેલા છરે. 
આિા જ ખડકો અનરે ડાયનોસૉર પ્રાણીઓના અિશરેષો ગુજરાત વસિાય રહારાટિ ્ર 
અનરે રધયપ્રદરેશના આવસફાબાદ, જબલપુર, વપસદુરા અનરે બાઘ સથળોરાંથી પણ 
ઉપલબધ થયા છરે.

ઈંડાં સારાનય રીતરે 14થી 20 સરેરી.ના વયાસિાળાં ગોલક આકારનાં છરે. તરેરનું 
ઉપરનું એકસતરીય કિચ આશરરે  2 થી 3.5 વરરી. જાડાઈિાળું છરે. રોટા ભાગનાં 
ઈંડાં કટટરેનોસૉરસ નારના ડાયનોસૉરનાં હોિાનું જણાયું છરે. ખરેડા-પંચરહાલ-
દાહોદ વજલ્ાનાં ઈંડાં તથા રિાનસના દવક્ષણ ભાગરાંનાં ઈંડાં િચચરે ઘવનષ્ઠ સામય 
જોિા રળ્ું છરે.

જયારરે  જયારરે  આબોહિા શુષકથી અધ્મશુષક રહરેતી હશરે તથા આિી આબોહિા 
િચચરેના ભીના (ભરેજિાળા) ગાળા પ્રિત્મતા હશરે તયારરે  આ ડાયનોસૉર ઈંડાં રૂકિા 
રાટરે રાળા તૈયાર કરતાં. રાળાનાં સથળો પ્રરાણરાં થોડા ઊંચાઈિાળા વિસતારો, 
નાનાં છીછરાં રુદતી તળાિો કરે જળાશયોના કાંઠા નજીકના વિસતારો પસંદ કરાતાં 
હોિાનું જણાય છરે.

o
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વવલોપન

ડાયનોસૉરનું વવલોપન : સંભવવત પદ્રબળો

પ્રથર જીિયુગના અંવતર ચરણ પવર્મયનકાળ િખતરે ઉત્કાંવત પારતાં ગયરેલાં 
ડાયનોસૉર પ્રાણીઓ રધય જીિયુગ પૂરો થયો તયાં સુધી (એટલરે કરે આજથી આશરરે  
20/25 કરોડ િષ્મ પૂિગેથી રાંડીનરે 6.5 કરોડ િષ્મ પૂિગે સુધીના કાળગાળા દરવરયાન) 
ઉત્કાંવતની કક્ષારાં વિકસતાં રહીનરે અવતવિશાળ શારીકરક કદની ચરરસીરાએ 
પહોંચરેલાં. પૃથિીના પટ પર તરે અનરેક પ્રકારોરાં અનરે ઘણી સંખયારાં રુકતપણરે 
વિચરતાં હતાં. તૃતીય જીિયુગરાં વબલકુલ જોિા ન રળતાં આ વિશાળકાય 
પ્રાણીઓનું એકાએક વિલોપન કયાં કારણોથી થયું તરે રાટરે જુદાં જુદાં પકરબળોનરે 
જિાબદાર ગણિારાં આિરેલાં છરે, જ રે નીચરે રુજબ છરે :

(1) િૈવશ્વક કકરણોની િૃવદ્ધ : એક અટકળ રુજબ ક્કટરેવશયસ કાળ(રધય 
જીિયુગનું અંવતર ચરણ)નરે અંતરે અિકાશરાં વિસફોટ થયો. પકરણારરે વિનાશકારી 
િૈવશ્વક કકરણો સારા પ્રરાણરાં પૃથિી પર પ્રસયાું. આ કકરણોનો પ્રવતકાર ન કરી 
શકિાથી આ પ્રાણીઓ નાશ પામયાં.

(2) લઘુગ્હોની અથડારણ અનરે આબોહિાનું પકરિત્મન : આબોહિાના 
પકરિત્મન અંગરે એક પુરાિો એ રળરે છરે કરે રધય જીિયુગના અંત સરયરે 
સરુદ્રસપાટીરાં અનરે તાપરાનરાં ઘટાડો થયો હતો. 1980ના દસકારાં લુઈસ અનરે 
િૉલટર આલિારરેઝ નારના બરે ભૌવતક-વિજ્ાનીઓએ ડાયનોસૉરના વિલોપન અંગરે 
એક વિિાદાસપદ વસદ્ધાંત રજૂ કરરેલો. તરેરણરે શોધી કાઢ્ું કરે રધય જીિયુગ અનરે 
તૃતીય જીિયુગના સં્કાંવતકાળના જળકૃત ખડકસતરોના નરૂનાઓરાં ઇકરકડયરનું 
પ્રરાણ સારાનય કરતાં ઘણં િધારરે  હતું. આ ઉપરથી તરેરણરે અનુરાન કયુું કરે આ 
ઇકરકડયર અિકાશરાંથી આવયું હોિું જોઈએ, જ રેનરે રાટરે રોટરે ભાગરે 6.5 કરોડ િષ્મ 
અગાઉના ક્કટરેવશયસની સરાવપ્તના સરયગળારાં પૃથિી સાથરે લઘુગ્હો(asteroids)
ની અથડારણ કારણભૂત હોઈ શકરે. આ અથડારણનરે કારણરે પૃથિીના િાતાિરણરાં 
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લાંબા સરય સુધી ધૂળના રજકણોનાં પ્રચંડ િાદળ છિાઈ ગયાં હશરે. રજકણોના 
ઘટ્ આચછાદનનરે લીધરે સૂય્મપ્રકાશ ન રળિાથી પ્રકાશ-વિશ્રેષણ અટકી જતાં 
િનસપવત-વિકાસ રૂંધાઈ ગયો, ઠડંીનું પ્રરાણ િધી ગયું, પકરવસથવતની સરતુલારાં 
વિક્ષરેપ પડ્ો અનરે આ રીતરે પૃથિી પરની રોટા ભાગની િનસપવત નાશ પારી હશરે. 
પકરણારરે ડાયનોસૉરનો ખોરાક ખૂટી જિાથી તરેરનો નાશ થયો હશરે. અરરેકરકન 
વિજ્ાનીઓ રરૅક ધી, લુઇસ આલિારરેઝ અનરે િૉલટર આલિારરેઝની આ સંકલપના ગળરે 
ઊતરરે  એિી છરે. અનય બરે અરરેકરકન વિજ્ાનીઓ જહૉન ડી. ઓકીફ અનરે થૉરસ 
જ રે. ઍહ્રેનસ (ઑગસટ, 1988) જણાિરે છરે કરે તરે િખતરે અથડાયરેલા લઘુગ્હ(અથિા 
ધૂરકરેતુ)ની આઘાતપ્રક્કયા એટલી તો પ્રચંડ હતી કરે પૃથિી પર તરે પછીના રાત્ 
દસ જ કદિસરાં 200 સરે. જ રેટલું તાપરાન િધી ગયરેલું અનરે જીિન અસતવયસત 
થઈ ગયરેલું. અથડારણના સથાનરાં કાબ્મન-સરૃદ્ધ ખડક-સતરો હતા તરેરાંથી CO

2
નું 

વિપુલ પ્રરાણ ઉદભવયું અનરે િાતાિરણના નીચલા સતરરાં પ્રસરી રહું. તરે એર 
પણ જણાિરે છરે કરે આ તાપરાનની અસર તરે પછીનાં 10,000 િષ્મ સુધી રહરેલી. 
આ CO

2
ની અસર ગ્ીનહાઉસ પર થઈ. ગરર હિા ઉપર જતી અટકી ગઈ અનરે 

ખોરાકની અછત થઈ. ખોરાક રળિો બંધ થિાથી ડાયનોસૉર વિલુપ્ત થઈ ગયાં. 
ઘણા ભૂસતરશાસ્ત્રીઓ ઇકરકડયરના પુરાિાનરે અનય રીતરે રૂલિરે છરે. તરેઓ કહરે છરે 
કરે ઘણા લાંબા કાળ સુધી આ જ સરય દરવરયાન થયરેલાં જિાળારુખી-પ્રસફુટનોનરે 
લીધરે પણ ઇકરકડયરનું પ્રરાણ િધયું હોય અનરે સાથરે સાથરે આબોહિારાં થયરેલ 
પકરિત્મનોએ તરેરનો નાશ કરિારાં રહતિનો ભાગ ભજવયો હોય.

(3) લાિા-પ્રસફુટનો અનરે આબોહિા : ક્કટરેવશયસના અંત સરય સુધી દવક્ષણ 
ગોળાધ્મરાં આજ રે છૂટા છૂટા જોિા રળતા બધા ખંડો ‘ગોંડિાના ભૂવરસરૂહ’ રૂપરે 
ભરેગા હતા. આ કાળગાળારાં તયાં ઘણાં સથળોએ ફાટો પડિાથી લાિાનાં પ્રસફુટનો 
ચાલુ થયાં, જ રે તૃતીય જીિનયુગના ઇયોસીન કાળ સુધી આંતરરે  આંતરરે  ચાલુ રહરેલાં. 
આશરરે  ત્ણ કરોડ િષ્મ સુધી વિપુલ પ્રરાણરાં થતી રહરેલી આ પ્રકારની આગ્નરેય 
પ્રક્કયાથી પૃથિી પરના તાપરાનરાં િૃવદ્ધ થતી ગઈ. ઠડંા લોહીિાળાં ગણાતાં આ 
પ્રાણીઓ ચોક્કસ પ્રકારની આબોહિારાં જીિિા ટરેિાયરેલાં હોિાથી આ તાપરાન 
સહન કરી શકયાં નકહ, તરેરના િધુ પડતા રોટા શારીકરક કદનરે કારણરે ઝડપી 
સથળાંતર પણ કરી શકયાં નકહ. પકરણારરે ્કરરે ્કરરે નાશ પારતાં ગયાં. કરેટલાક 
વનષણાતોનું રાનિું એિું પણ છરે કરે બરેસુરાર લાિા-પ્રસફુટનો દરવરયાન કકરણોતસારી 
ઉતસજ ્મન થતું ગયું. આ પ્રાણીઓ વિકકરણની અસરનરે સહન કરી શકયાં ન હોય 
અનરે આર આખા નરે આખા પ્રાણીસરૂહો નાશ પામયા હોય. લાિા-પ્રસફુટનોથી 
થતી જતી તાપરાનની િૃવદ્ધનરે કારણરે નજીકના સરુદ્ર-રહાસાગરોરાંથી ભૂવર પર 
ભરેજનું પ્રરાણ િધયું હોય, િનસપવતની િૃવદ્ધ થઈ હોય, ઘણાં ગીચ જગંલો ઊગી 
નીકળ્ાં હોય. પકરણારરે તરેરનું સથળાંતર રયા્મકદત બની ગયું હોય. સાથરે સાથરે 
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ભરેજિાળી આબોહિા અનરે િનસપવતિૃવદ્ધનરે કારણરે કીટકો-જતંુઓની સંખયા િધી 
ગઈ હોય અનરે કીટકોની ઝરેરી અસરથી િનસપવતરાં રોગચાળો ફરેલાયો હોય. 
તૃણભક્ષી ડાયનોસૉર આિી િનસપવતનું ભક્ષણ કરિાથી રૃતયુ પારતાં ગયાં હોય. 
તૃણભક્ષી પ્રાણીઓ પર નભનારાં રાંસભક્ષી ડાયનોસૉર પણ ખોરાકના અભાિરે 
ખલાસ થતાં ગયાં હોય.

(4) રાસાયવણક પકરબળો : સિરેઇનના રંતવય પ્રરાણરે ડાયનોસૉરનું વિલોપન 
રાસાયવણક પકરબળોની અસરથી થયું હોય. પ્રથર જીિયુગરાં થયરેલી િનસપવતની 
ઉત્કાંવત િખતરે જ રે પ્રારંવભક િનસપવત વિકસતી ચાલુ રહી તરે આલકરેલૉઇડઝથી 
રુકત હતી અનરે ડાયનોસૉર પ્રાણીઓનરે નુકસાનકતા્મ ન હતી; પરંતુ પછીથી સપુષપ 
િનસપવતનો વિકાસ થયો, જ રેરાં એરોરરૅકટક પ્રકારના આલકરેલૉઇડઝ હતા. આ 
િનસપવત ડાયનોસૉર રાટરે ધીરા ઝરેર સરાન નીિડી હશરે. ઉપર જણાવયા રુજબ 
તૃણભક્ષીઓનો નાશ થિાથી, તરેરના પર નભતાં રાંસભક્ષીઓ પણ ભૂખરરાનરે 
લીધરે નાશ પામયાં હશરે.

(5) શારીકરક પકરબળો : િત્મરાન રગર ડાયનોસૉરની સરકક્ષ ગણાય છરે. 
રગરોની વલંગવનણા્મયકતા, તરે જયાં ઈંડાં રૂકરે તરે જરીનના તાપરાન પર આધાર 
રાખતી હોય છરે. ઈંડાં રૂકયાં પછીના બીજા-ત્ીજા સપ્તાહરાં તરેરના સરેિનરાં યોગય 
તાપરાન જરૂરી બની રહરે છરે. ઈંડાંનરે જો 30o સરે. અથિા તરેથી નીચરેનું તાપરાન 
રળરે તો તરેરાંથી રાત્ રાદા બચચાં જ ઊછરી શકરે છરે. એ જ રીતરે જો તાપરાન 
34.5o સરે. કરે િધુ રળરે તો રાત્ નરબચચાં જ તૈયાર થાય છરે. ડાયનોસૉરનરે જો આ 
બાબત સપશશી હોય તો એક જ પ્રકારનાં સરવલંગી ડાયનોસૉર જ ઊછયાું હોય, 
જ રેનરે પકરણારરે િંશિૃવદ્ધ અટકી ગઈ હોય અનરે તરેરનો રોટા પાયા પર નાશ થતો 
ગયો હોય. પૃથિી પર ક્કટરેવશયસ કાળના ખડકસતરોરાંથી તરેરનાં અખંકડત ઈંડાંના 
જીિાિશરેષો રળરેલા છરે, તરે સંભિત: આ બાબતની સાક્ષી પૂરરે  છરે. અહીં ડાવિ્મનના 
ઉત્કાંવતિાદના વસદ્ધાંત ‘અવસતતિ રાટરે સંઘષ્મ’(struggle for existence)નરે પણ 
આગળ ધરી શકાય, જ રે વિલોપ થિા રાટરે બંધબરેસતો આિરે છરે. ક્કટરેવશયસના 
અંત િખતરે જ ડાયનોસૉર કરતાં િધુ સક્ષર, િધુ ચતુર અનરે ચપળ સસતન 
પ્રાણીઓ ઉત્કાંવતની કક્ષારાં વિકસી ચૂકરેલાં. તરેરણરે ડાયનોસૉરનાં ઈંડાંનું શોધી 
શોધીનરે ભક્ષણ કયા્મ કયુું હોય અનરે તરેથી િંશિૃવદ્ધરાં ્કરશ: ઘટાડો થતો જઈ 
છરેિટરે ડાયનોસૉર વિલોપન પામયાં હોય. આ ઉપરાંત અનય એક શારીકરક લક્ષણ 
પણ ધયાન દોરરે  છરે કરે તરેરના િધારરે  પડતા શારીકરક કદનરે કારણરે તરેઓ યોગય રીતરે 
જાતીય સરાગર કરી શકયાં ન હોય, જ રેથી િંશિૃવદ્ધરાં ઘટાડો થતો ગયો હોય 
અનરે કાળ્કરરે વિલુપ્ત થઈ ગયાં હોય. િળી, રોટા કદનાં આ પ્રાણીઓ િચચરે ટકી 
રહરેિાની સપધા્મરાં, તરેરની સંખયા ઘટતી ગઈ હોય.

ક્કટરેવશયસ કાળના અંત િખતરે ગોંડિાના ભૂવરસરૂહરાં ભંગાણ પડિાની 
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શરૂઆત થયરેલી, જ રેનરે પકરણારરે તૂટરેલા વિભાગો અલગ અલગ ખંડો તરીકરે ખસતા 
ગયરેલા. ખંડીય પ્રિહન(continental)ની આ ક્કયા હજી આજ રે પણ ચાલુ જ છરે. 
ખંડોના વિતરણનરે કારણરે અનરે તરેરનાં ભૂપૃષ્ઠ (પશ્ચાત્ ક્કટરેવશયસ વગકરવનરા્મણ-
ક્કયા) અનરે આબોહિા (તૃતીય જીિયુગના રધયકાળથી કહરીભિનની ધીરી 
શરૂઆત) જ રેિાં ભૌગોવલક પકરબળોરાં પકરિત્મનો આિિાથી પણ ્કરશ: આ 
પ્રાણીઓ ટકી શકયાં ન હોય. આ બાબતનરે પણ નકારી શકાય નકહ.

ક્કટરેવશયસના અંવતર કાળગાળા દરવરયાન જુદાં જુદાં પકરબળોનો ઉદભિ 
થતો ગયો. એક કરે બીજાં અથિા બધાં જ પકરબળોની સંયુકત અસરનરે કારણરે તરેરનું 
વિલોપન થયું અનરે તરે પછીના તૃતીય જીિયુગરાં તરેરનું અવસતતિ રહું નકહ.

– વગરીશભાઈ પંડ્ા

ડાયનોસૉરનો અંત (The End of the Dinosaurs) :

ડાયનોસૉર રાટરે િધુ અજાયબીની બાબત એ છરે કરે તરેઓ ગૂઢ રીતરે લુપ્ત થઈ 
ગયાં. જોકરે તરેઓ લુપ્ત થયરેલાં ગણાય નહીં કારણ કરે પક્ષીઓ ડાયનોસૉરનાં ઉત્કાંત 
સિરૂપો છરે ! તરેરના અંત રાટરે એક ડઝન જ રેટલા વસદ્ધાંતો રજૂ કરિારાં આિરેલા 
છરે. તરેરાંના કરેટલા સાચા છરે ?

1. ઉભયજીિીઓ, 2. કાચબા, 3. ઇવકથયોસૉર, 4. પલરેવસયોસૉર, 5. 
કરેમપસોસૉર, 6. સફરેનોડોવનટડ, 7. ગરોળીઓ, 8. સાપ, 9. રગર, 10. ટરેરોસૉર, 11. 
થરેરોપૉડ (પક્ષીઓ વસિાય), 12. સૉરોપૉડ, 13. ઑવન્મથોપૉડ, 14, સટરેગોસૉર, 15. 
ઢાલિાળાં ડાયનોસૉર, 16. શૃંગી ડાયનોસૉર, 17. પક્ષીઓ, 18. સસતન પ્રાણીઓ

આ વસદ્ધાંતોરાંથી કયા સાચા છરે અનરે બીજા ફકત પકરકલપના છરે તરે બાબત 
ભાર દઈનરે કહી શકાય તરેર નથી; કારણ કરે તરેરનો જીિાિશરેષ રરેકોડ્મ અધૂરો અથિા 
ટકુડા ટકુડારાં છરે. રોટા ભાગની રાકહતી જ રે જીિાિશરેષો રરેકૉડ્મરાં જળિાયરેલી છરે, 
તરેનાથી િૈજ્ાવનક રીતરે વિલુવપ્તના વસદ્ધાંતો સારી રીતરે અથિા પૂણ્મ રીતરે સરજાિી 
શકાય તરેર નથી.

પ્રથર તો ડાયનોસૉરોનાં જીિાિશરેષો-હાકડપંજરો જ રે ભૂસતરશાસ્ત્ર પ્રરાણરે 
6.5 કરોડ િષ્મ જૂનાં છરે; જ રેઓ રરેસોઝોઇક સરયનાં છરે. તરેર છતાં સૌથી નૂતન 
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ડાયનોસૉરનો સરય ગણિારાં જુદા વિસતાર પૂરતો તરેરાંનો તફાિત 1 કરોડ િષ્મનો 
હોઈ શકરે છરે. છતાં થોડાં િષયોરાં તરેના પરના અભયાસથી, િધુ નરે િધુ પુરાિા એકત્ 
થિા રાંડરેલા છરે, જ રેનાથી એર કહી શકાય તરેર છરે કરે ચાક યુગ પૂરો થિા આવયો 
તરેના પહરેલાં 2 કરોડ િષ્મ પૂિગેથી ડાયનોસૉરની પ્રજાવતઓ ઓછી થિા રાંડી હતી.

બીજી બાબત એ પણ છરે કરે ચાક યુગના અંત િખતરે કરેટલાંક બીજા પ્રકારનાં 
જીિંત પ્રાણીઓ પણ લુપ્ત થિા રાંડરેલાં. ટરેરોસૉર (Pterosaurs) (ઊડતાં સરીસૃપો), 
રોસાસૉર (Mosasaurs), પલરેવસયોસૉર (Plesiosaurs) અનરે ઇવકથયોસૉર (Ich-
thyosaurs), (દકરયાના સરીસૃપો જ રેઓ ગરોળી અનરે સપયોના સંબંધીઓ હતા) 
િગરેરરે  પણ લુપ્ત થયાં. ચાક યુગના અંતરાં બીજાં જીિંત પ્રાણીઓ લુપ્ત થયાં તરેરાં 
એકકોષીય જીિો અનરે થોડા રૃદુકાયો પણ હતાં. આ બધાં પ્રાણીઓ કયારરે  લુપ્ત 
થયાં તરે ચોક્કસ રીતરે નક્કી કરી શકાય તરેર નથી.

ત્ીજી અગતયની સતય બાબત તો એ છરે કરે ડાયનોસૉર ખરરેખર તો લુપ્ત 
થયરેલાં કહરેિાય નહીં, કારણ કરે પક્ષીઓ ડાયનોસૉરરાંથી ઉત્કાંત થયરેલાં ગણાય 
છરે, અનરે તરેઓ ચાક યુગરાં જીિંત રહી અનરે િધુ વિકાસ પારી આજ રે પણ જીિતાં 
છરે તરેર કહી શકાય. તરેથી ડાયનોસૉર લુપ્ત થઈ ગયાં તરેર કહરેિું િાસતવિક રીતરે તો 
ખોટુ ંગણાશરે.

તરેથી આપણરે હાલ સુધીરાં તરે બાબતની જ રે રાકહતી ધરાિીએ છીએ તરે આ 
પ્રરાણરે છરે : (1) રોટા ભાગનાં ડાયનોસૉર (પક્ષીઓ વસિાય), 6.5 કરોડ િષ્મ પૂિગે 
લુપ્ત થઈ ગયાં; જોકરે ઘણાં તરે પહરેલાં પણ લુપ્ત થયરેલાં. (2) તરે જ સરયરે બીજાં ઘણાં 
પ્રાણીઓ પણ લુપ્ત થયરેલાં. (3) થોડાં ડાયનોસૉર જીિતાં રહાં - જ રેરકરે ઉત્કાંત 
થયરેલાં પક્ષીઓ.

મોટા ભાગનાં ડાયનોસૉર કરેમ લુપ્ થઈ ગયાં ?

તરે સપટિ છરે કરે ફકત ડાયનોસૉરો જ રે રીતરે અથિા જ રે કારણથી લુપ્ત થઈ ગયાં તરે 
કારણો અપૂરતાં છરે અનરે તરે િખતરે શું બનયું હશરે તરેનો વિશદ અભયાસ કરિો જરૂરી 
છરે. તરે ચોક્કસ રીતરે તો કહી શકાય તરેર નથી. દાખલા તરીકરે કરેટલાકના વસદ્ધાંત 
પ્રરાણરે ડાયનોસૉર લુપ્ત થઈ ગયાં કારણ કરે તરેઓ બહુ જ રોટાં અનરે વિવશટિ 
(specilized) થઈ ગયાં હતાં જ રેથી તરેઓ આજુબાજુના પયા્મિરણ સાથરે અનુકૂળ 
ન થતાં લુપ્ત થયાં. પરંતુ તરે પણ સાચું નથી. ડાયનોસૉર તરેરની આજુબાજુના 
પયા્મિરણનરે સારી રીતરે અનુકૂળ થયરેલાં હતાં. તરેઓ સારાનય રીતરે તો જડ ન હતાં 
અનરે તરેઓ 15 કરોડ િષ્મ જ રેટલા સરય રાટરે સારી રીતરે ઉત્કાંત પામયાં હતાં.

એિી પણ દલીલ કરિારાં આિરે છરે કરે બહુ જ રોટા ખરતા તારા સાથરે પૃથિીની 
અથડારણથી રોટાં રજ-િાદળો પરેદા થયાં જ રેરાં ડાયનોસૉર બધાં સાથરે જ લુપ્ત થઈ 
ગયાં. તરેર છતાં આ બહારના ખરતા તારાથી રોટા ભાગનાં ડાયનોસૉર લુપ્ત થઈ 
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ગયાં તરે અિલોકન બંધબરેસતું આિતું નથી. તરેથી આ બનાિ પહરેલાં શા રાટરે બધાં 
જ ડાયનોસૉરો લુપ્ત થઈ ગયાં ? પણ તરેરાંથી ઉત્કાંત થયરેલાં પક્ષીઓ બચી ગયાં !

ચાક યુગ(ક્કટરેવશયસ)ના પાછળના સરયરાં જ રે રોટા પાયરે પ્રાણીઓ લુપ્ત 
થઈ ગયાં તરે સરજાિિા રાટરે કયા વસદ્ધાંતો બાકી રહા છરે ! ચાક યુગના પાછળના 
સરયરાં અનરે તૃતીયક (ટવશ્મયરી) યુગના પૂિા્મધ્મ ભાગરાં પૃથિી પર િાતાિરણના 
ઘણા પુરાિા રોજૂદ છરે, તરે િખતરે પૃથિી ભારરે  ઠડંી પડિા રાંડી હતી અનરે ઋતુઓ 
એકદર છરેિટની પકરવસથવતએ આિી ચઢી. રોટા દકરયા જ રે ખંડની આસપાસ 
પાણીથી ભરપૂર હતા તરે એકદર ખાલી થિા રાંડ્ા. તરેરાં ખાસ કરીનરે ઉતિર 
અરરેકરકાનરે િધુ અસર થિા રાંડરેલી. આ કારણસર ઘણાં પ્રાણીઓ રરણ પામયાં 
હશરે અનરે તરે પ્રજાવતઓ લુપ્ત થિા રાંડી હશરે. આ ફરેરફારોએ જીિંત પ્રાણીઓ પર 
ભારરે  અસર ઉપજાિી હશરે તરે સરજી શકાય તરેર છરે. આ એક પૂણ્મ વસદ્ધાંત ગણી 
શકાય તરેર છરે, પણ ચાક યુગના ઉતિરાધ્મ સરયરાં અનરે તૃતીયક યુગના પૂિા્મધ્મ 
ભાગરાં આ પ્રલય કરેિી રીતરે થયો હશરે તરે બાબત હજુ પણ ગૂઢ રહસય રહું છરે.

o



પ્રકરણ 9

પ્રકીણ્જ

l પગલાંની છાપ :

વિશાળકાય ડાયનોસૉર પ્રાણીના ચાલિાથી તરેરની નીચરેની ધરા પર જ રે બોજ 
પડતો તરેથી તયાંની ભરેજિાળી ધરતી પર તરેરનાં પગલાંની છાપ પડતી, જ રે પૈકીની 
કરેટલીક છાપ ખડકસતરોરાંથી રળી આિરેલી છરે.

l દ્ક્ટરેવશયસ કાળમાં અવસતતવ િરાવતાં તૃણભક્ષી ડાયનોસૉર પ્રાણીઓ :

ટ્રાયસીરરેટૉપસ, ઍવનકલોસૉરસ, ઍનાટોકટટાન, ઇગિાનોડૉન, પોલીકરૅનથસ, 
લીલીનાસોરા, સટરેગોસૉરસ િગરેરરે .

l ધ્ુવીય ડાયનોસૉર :

ઉતિર ધ્ુિ અનરે નૉિગેના કકનારા િચચરે અડધરે અંતરરે  આિરેલા વસપ્ટસબગ્મન 
ટાપુ ખાતરે 1960રાં ડાયનોસૉરનાં પાદવચહનો નજરરે  પડ્ાં તયારરે  જાણિા રળ્ું 
કરે ડાયનોસૉર આિા ધ્ુિીય વિસતાર સુધી પણ પહોંચયાં હતાં. તરે પૈકીનાં 50 % 
ડાયનોસૉર જીિાિશરેષો કહવપસલોડૉનટનાં હતાં. તરે તરેરના બરે પગ પર દોડતાં નાના 
કદનાં ડાયનોસૉર હતાં. િળી તરે પૈકીનું નાનારાં નાનું ડાયનોસૉર રાત્ 40થી 60 
સરેરી.ની ઊંચાઈિાળું હતું.

l વવવશષ્ટ ગરદનવાળું ઇલરેસમોસૉરસ :

ક્કટરેવશયસ કાળના હંૂફાળા સરુદ્રોરાં દકરયાઈ સરીસૃપો ઉત્કાંત થતાં ગયરેલાં; 
તરિા રાટરે તરેરનરે ચાર પાંખો જ રેિા અિયિો હતા અનરે લાંબી ગરદન હતી, તરેરની 
ગરદનરાં 70 જ રેટલા તો રણકા હતા.

1887રાં વરિકટશ વિજ્ાની હરૅરી સીલીએ ડાયનોસૉર પ્રાણીઓનરે તરેરના વનતંબના 
આધારરે  બરે પ્રકારોરાં િહેંચરેલા છરે : ગરોળી સરકક્ષ વનતંબિાળાં (સૉકરવસકયન 
ડાયનોસૉર); પક્ષી સરકક્ષ વનતંબિાળાં (ઑવન્મવથવસકયન ડાયનોસૉર).
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સૉકરવસકયન ડાયનોસૉરરાં આ જઘંાવસથ આગળ તરફ અનરે નીચરે તરફ 
જાય છરે, જયારરે  ઑવન્મવથવસકયન ડાયનોસૉરરાં તરે પૂંછડી તરફ અનરે નીચરે તરફ 
જાય છરે. ઑવન્મવથવસકયનનું જઘંાવસથ સૉકરવસકયનના જઘંાવસથ કરતાં પહોળું હોય 
છરે; તરેથી ઑવન્મવસકયન ડાયનોસૉર હલનચલન કરરે  તયારરે  િધુ વસથરતા જાળિી શકરે 
છરે. ઑવન્મવસથવસકયન ડાયનોસૉર શાકાહારી હતાં; જયારરે  સૉકરવસકયન ડાયનોસૉર 
શાકાહારી તરેરજ રાંસાહારી હતાં.

l જૂનામાં જૂનું ભારતીય ડાયનોસૉર :

તરે ગુજરાતરાં કચછના પચછર ટાપુરાંથી રળરેલું છરે.

l સવ્જપ્રથમ પ્રદવશ્જત ડાયનોસૉર :

સિ્મપ્રથર તૈયાર કરી પ્રદશ્મન રાટરે કટગંાડરેલું ભારતીય ડાયનોસૉર કોલકાતારાં 
રૂકરેલું છરે; તરે છરે બડાપાસૉરસ (બડા પાદ = રોટો પગ) ટાગોરી.

l પ્રારંવભક પુરાવારૂપ ડાયનોસૉર :

ડાયનોસૉર ઈંડાં રૂકતાં પ્રાણીઓ હતાં તરેનો પ્રારંવભક પુરાિો 1920ના 
દાયકારાં રૉંગોવલયારાંથી રળી આિરેલાં પ્રોટોવસરરેટૉપસનાં ઈંડાંની ઉપલવબધ પરથી 
રળરેલો.

l વવશાળકાય ડાયનોસૉર :

સૉરોપોડ પ્રાણીઓ પૈકી કરેટલાંક ડાયનોસૉર વિશાળકાય હતાં. વિજ્ાનીઓનરે 
તરેના અિશરેષ રળ્ા તયારરે  તરેરણરે જાહરેર કયુું કરે તરેનું િજન પુખત િયના 15 હાથી 
જ રેટલું હતું ! આ અિશરેષ ઇવજપ્તના બહાકરયા રણદ્ીપરાંથી રળરેલું. તરે િનસપવત 
આહારી હતું, તરેની લંબાઈ 27 રીટર જ રેટલી હતી અનરે િજન અંદાજ રે 70 ટન 
જ રેટલું હતું.

l ડાયનોસૉર અનરે પક્ષીઓ વચચરે સા્ય :

આ બંનરે િચચરે સામય ધરાિતી કડી છરે એિું હકઝલીએ 17રી સદીરાં નોંધરેલું; 
તરેરણરે વનહાળરેલું કરે પક્ષીઓનો શારીકરક બાંધો સરીસૃપો જ રેિો હતો. પક્ષીઓનરે 
દાંતનરે બદલરે ચાંચ હતી. સરીસૃપોનરે હતાં એિાં ત્ણ આંગળાં પક્ષીઓની પાંખોની 
અંદર તરફ છુપાયરેલાં હતાં. આ સામય પરથી કહી શકાય કરે પક્ષીઓ સરીસૃપોરાંથી 
ઉત્કાંત થયાં હોિાં જોઈએ.

l દ્ટટરેનોસૉરસ-રરે કસના દાંત

કટટરેનોસૉરસ રરેકસના દાંત પર ખાંચાખૂંચીિાળા કાપા હતા. તરે રાંસના 
ટકુડાઓનરે ચીરી નાખિા ઉપયોગરાં લરેિાતા આંકડા (હૂક) જ રેિા હતા.
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l માળાની હરાજી

ડાયનોસૉરનાં 10 ઈંડાં ધરાિતો રાળો હરાજી(વલલાર)રાં 78,000 યુ.એસ. 
ડૉલરરાં િરેચાયરેલો !

l ડાયનોસૉર અનરે પરેવનજયા

આજથી 23 કરોડ િષ્મ અગાઉ જયારરે  ડાયનોસૉરનો પ્રારંભ થયો તયારરે  
પૃથિીના પટ પર બધા જ ખંડોનો ભરેગો રાત્ એક જ ખંડ હતો, તરેનરે ભૂસતરવિદોએ 
પરેવનજયા નાર આપરેલું છરે. તો ડાયનોસૉરના અવસતતિનાં 16 કરોડ િષ્મના ગાળા 
દરવરયાન તૂટતો જઈ તરેરાંથી લૉરરે વશયા અનરે ગોંડિાના રહાખંડ છૂટા પડ્ા; 
ફરીથી તરે ખસતા જઈનરે (ભૂતકતી સંચલનથી) આજ રે જ રેર છરે તરેર ગોઠિાયા છરે. 
હજી તરે ખસતા જાય છરે. આથી આજ રે ડાયનોસૉરના અિશરેષો િહેંચાઈ ગયરેલા 
ખંડોરાં જોિા રળરે છરે.

l જૂનામાં જૂનો ડાયનોસૉર :

જૂનારાં જૂના ડાયનોસૉરના જીિાિશરેષો આજ ગેવનટના અનરે રિાવઝલરાંથી 
રળરેલા છરે. તરેરનું િય 23 કરોડ િષ્મનું રુકાયું છરે. તરે પૈકીનો આકદ પ્રકાર, નાનકડુ ં
રાંસભક્ષી ‘ઇયોરરે પટર નારનું ડાયનોસૉર છરે. આથી પણ જૂનાં ડાયનોસૉર હોિાં 
જોઈએ જ રે હજી ઉપલબધ થયાં નથી.

l ડાયનોસૉરની ચાલવા-દોડવાની ગવત :

પુખત િયના ટાયરરેનોસૉરસની દોડિાની ક્ષરતા પુખત િયની વયવકતની 
દોડિાની ક્ષરતા કરતાં િધુ હતી. તરે પૈકીનાં કરેટલાંકની ચાલિાની ક્ષરતા કલાકરે 
4થી 6 કકરી. અંતરની હતી; તો કરેટલાંકની દોડિાની ક્ષરતા દર કલાકરે 37થી 88 
કકરી. જ રેટલી હોિાનો અંદાજ રુકાયો છરે.

l સંદરેશાઓની આપલરે :

જુદા જુદા પ્રકારના અિાજ અનરે દૃવટિ-પ્રદશ્મન દ્ારા કરતાં.

l ડાયનોસૉરનું સામ્ાજય અનરે વવલુવપ્ :

ડાયનોસૉર 23 કરોડ િષ્મ અગાઉ ઉદય પામયાં. 23 કરોડ િષ્મથી 6.5 કરોડ 
િષ્મ િચચરેના 16.5 કરોડ િષ્મ દરવરયાન જુદાં જુદાં સિરૂપોરાં ઉત્કાંત થયાં. પૃથિી 
પર 16.5 કરોડ િષ્મ સુધી એકચ્કી શાસન કયુું અનરે આજથી 6.5 કરોડ િષ્મ 
અગાઉ વિલુપ્ત થઈ ગયાં.
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