
Ciekawe dlaczego – 
Triceratop miał rogi 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat dinozaurów, między innymi odpowiedź na 

pytanie, dlaczego triceratop miał rogi. 

 

 

Ile dinozaurów żyło na świecie? 

 

Na świecie żyło wiele gatunków różnych dinozaurów. Naukowcy nazwali do tej pory 

około 300, a wciąż są odkrywane nowe. Niektóre dinozaury 

były ogromne, inne maleńkie. Niektóre były groźnymi 

mięsożercami, inne łagodnymi wegetarianami, żywiącymi się 

wyłącznie roślinami. 

Dinozaury były gadami. Obecnie do gadów należą 

jaszczurki, krokodyle, żółwie i węże. 

  

 

Kiedy żyły dinozaury? 

 

Dinozaury żyły wiele, wiele milionów lat temu. Pierwsze dinozaury pojawiły się 

około 230 milionów lat temu, a ostatnie wymarły około 65 milionów lat temu. W porównaniu 

z tym ludzka historia jest zaledwie 

mgnieniem – jako gatunek istniejemy 

zaledwie od 2 milionów lat. 

Dinozaury rządziły Ziemią aż 

przez 165 milionów lat!  

 

 

 

 



Czy tyranozaur miał wielką paszczę? 

 

Tyranozaur był olbrzymim drapieżnikiem. Mierzył około 6 metrów wysokości, czyli 

trzy razy więcej niż niedźwiedź grizzly. Jego paszcza była ogromna – mógłby połknąć cię w 

całości! 

Wielu ludzi przypuszcza, że podczas pościgu za 

swoją ofiarą tyranozaur mógł biec z prędkością 50 

kilometrów na godzinę! 

Nazwa tyranozaur oznacza „jaszczur tyran”, a tyran 

to okrutny król.  

 

 

Który dinozaur atakował nożem sprężynowym? 

 

Deinonych był szybkim i groźnym zabójcą. Miał ostre zęby i mocne, zakończone 

szponami ręce, którymi chwytał i rozdzierał swe ofiary. 

Jego najgroźniejszą bronią był  ukryty w stopie długi ostry 

szpon. Kiedy deinonych kopał, szpon wyskakiwał do 

przodu, jak ostrze noża sprężynowego. 

Łacińska nazwa „deinonychus” oznacza „straszliwy 

szpon”.  

  

 

Dlaczego iguanodon wystawiał kciuki do góry? 

 

Iguanodon był ogromnym i łagodnym roślinożercą, lecz szpony wyrastające z jego 

kciuków były ostre jak sztylety. Używał ich 

jako tajnej broni, dźgając nimi napastników. 

 

 

 

 



Który dinozaur chodził na ryby? 

 

Baryonyx miał nawet większe szpony 

niż deinonych, ale był o wiele za duży i za 

ciężki, by skakać na jednej nodze i używać ich 

jako broni. Prawdopodobnie jednak łowił za ich 

pomocą ryby w rzece, tak jak robią to teraz 

grizzly.  

 

  

Który dinozaur był największy? 

 

Brachiozaur był olbrzymi. Gdyby żył dzisiaj, mógłby zaglądać na dach 

czteropiętrowego budynku. Był tak wielki, że 

człowiek musiałby wyciągnąć rękę wysoko do góry, 

by sięgnąć jego kolana. Naukowcy odkryli szczątki 

długoszyjego dinozaura o nazwie sejsmozaur, który 

był jeszcze większy!  

 

 

Który dinozaur był najmniejszy? 

 

Kompsognat to najmniejszy dinozaur, jakiego szczątki znaleziono do tej pory – był 

niewiele większy od kury. Biegał na dwóch chudych nogach i 

żywił się małymi zwierzętami, takimi jak jaszczurki.  

 

 

Dlaczego triceratop miał rogi? 

 

Triceratop wyglądał bardzo groźnie, lecz w rzeczywistości był roślinożercą, który 

chętniej się pasł niż walczył. Miał trzy ostre rogi, którymi odstraszał głodnych mięsożerców – 

albo, jeśli to nie wystarczało, za ich pomocą bronił się przed nimi!Atena była boginią wojny i 

mądrości, dlatego jej symbolem była mądra sowa. Wierzono, że dysponuje szczególną mocą 



chroniącą miasto Ateny. Dlatego też obywatele Aten kochali ją i czcili. Zbudowali Atenie jej 

własną świątynię, Partenon, wysoko na Akropolu, 

wzgórzu górującym nad miastem.  

 

 

Czy dinozaury śpiewały? 

 

Niektóre dinozaury kaczodziobe miały głowy przypominające instrumenty muzyczne! 

Ich rogi i grzebienie były puste w środku, jak piszczałki. Wielu naukowców uważa, że 

wydmuchując powietrze przez nos, 

dinozaury kaczodziobe mogły wydawać 

głośne dźwięki i podobne do głosu syreny. 

Dinozaury kaczodziobe zostały tak 

nazwane ze względu na swe długie pyski, 

które zakończone były dziobem 

przypominającym dziób kaczki. Naukowa 

nazwa tej grupy to hydrozaury.  

  

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Triceratop miał rogi i inne pytania  na 

temat dinozaurów ”. Autor – Rod Theodorou.  

 

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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