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Djurbeskrivningar

Coelophysis (”ihålig form”) – Höjd: 1,2 m Längd: 2,7 m Vikt: 45,5 kg

Coelophysis levde under yngre trias (för 230–200 miljoner år sedan) och 
är en av de mest primitiva köttätande dinosaurierna. Hundratals skelett 
av Coelophysis har hittats vid Ghost Ranch i New Mexico. Det är en av de 
största fossilsamlingar man någonsin har upptäckt. Ett plötsligt skyfall be-
gravde här ungar, ungdjur och vuxna djur. Den stora åldersspridningen ger 
forskarna ledtrådar till hur de första dinosaurierna levde. Det stora antalet 
Coelophysis tyder också på att de kan ha levt och kanske till och med jagat i 
stora flockar. Coelophysis hör till Coelophysoidea, en grupp 
dinosaurier som finns över hela världen. Coelophysis var lätt byggd och 

1,8–3 meter lång. De många små, spetsiga tänderna är ett tecken på att Coelophysis var köttätare. Under yngre trias var 
Coelophysis inte det dominerande rovdjuret, utan snarare ett bytesdjur. 

Confuciusornis (”Confucius-fågel”) – Ungefär lika stor som en kråka, 
längd 20–30 cm Vikt: 0,5 kg

Confuciusornis är en av de äldsta fåglarna. Den levde i östra Asien under 
tidig krita (för 120 miljoner år sedan). Den är ett av de allra vanligaste 
fågelfossilen från tidig krita. Man har upptäckt hundratals olika exemplar av 
både ungar och vuxna djur. 
De största exemplaren av Confuciusornis var ungefär lika stora som en 
kråka. Skeletten av Confuciusornis är välbevarade och många har rester av 
fjädrar och mjukvävnad.
Confuciusornis hade kort stjärt och stora vingar. En del forskare anser att 
de två långa fjädrarna som man har sett på vissa Confuciusornis-exemplar 
användes under parningsleken. Den hade näbb och var troligen växtätare, 
även om fiskrester har hittats i magen på ett exemplar. Man är i alla fall sä-

ker på att Confuciusornis flög och den hade också många av de egenskaper som krävs för att ett djur ska kunna flyga, t.ex. stora 
vingar, önskeben och en bröstkorg anpassad för flygning. 

Effigia (”spöke”) – Höjd 90 cm Längd: 3,6–4,5 m Vikt: 68–90 kg 

Effigia är en släkting till krokodilen och levde i Nordamerika under yngre 
trias (för 230–200 miljoner år sedan). Hela Effigia-skelett grävdes fram när 
man hittade ett fossilt skelett av Coelophysis, en tidig köttätande dinosaurie, 
i New Mexico på 1940-talet, men de frilades inte från den kringliggande 
klippan förrän 2004. Under triasperioden hade Effigia många släktingar 
i Nordamerika, och nära släktingar har även hittats i Sydamerika, Afrika 
och Kina.  
Effigia var 3–4 meter lång och man vet inte säkert om det var en köttätare, 
växtätare eller allätare, eftersom Effigia hade en näbb som påminde mycket 
om en fågels eller sköldpaddas. Nutida djur med näbb kan äta i princip vad 
som helst. Effigia och dess nära släktingar var unika bland krokodilerna 
eftersom de var tvåfotade och hade små händer. Effigia hade dessutom 
stora ögon och lång hals och svans. Många egenskaper hos Effigia påmin-
ner om ornithomimiderna från kritaperioden, nära 80 miljoner år senare. 
Dessa likheter är exempel på extrem konvergens, dvs. att två djur som inte 
är nära släkt ändå utvecklas så att de liknar varandra.  
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Postosuchus (”efter krokodildjur”) – Höjd: 1,20 m
Längd: 4,5 till 6 m Vikt: 680 kg 

Postosuchus är en krokodilsläkting som levde i Nordamerika under yngre 
trias (för 230–200 miljoner år sedan). Fossila skelett av Postosuchus har 
hittats i Arizona, New Mexico, Texas och North Carolina, vilket tyder på att 
Postosuchus var ett mycket framgångsrikt djur med vid utbredning. 
Postosuchus tillhörde en grupp reptiler som kallades rauisuchier. Nära släk-
tingar till Postosuchus har hittats i Indien, Sydamerika, Polen och Tyskland. 

Rauisuchierna är mycket nära släkt med de krokodilättlingar som har överlevt ända till våra dagar.  
Postosuchus var ett våldsamt rovdjur som kan ha livnärt sig på de första dinosaurierna. Den mätte mellan 4,5 och 6 m och 
hade långa, spetsiga tänder, vilket är typiskt för köttätande reptiler. Liksom krokodildjuren gick Postosuchus på alla fyra. Men 
till skillnad från dem satt Postosuchus armar och ben direkt under kroppen. Ryggraden kantades av rader med små benplåtar 
och skyddade Postosuchus mot rovdjur. När Postosuchus hade dött ut blev de köttätande dinosaurierna mycket större och bör-
jade dominera alla kontinenter.

Protoceratops (”första hornansiktet”) – Höjd: 0,9 m Längd: 0,9 till 
1,8 m Vikt: 180 kg 

Protoceratops var en fågelhöftad dinosaurie (Ornithischia) som levde i östra 
Asien under yngre krita (för ca 70 miljoner år sedan). Protoceratops hör till 
ceratopsierna, dit även Triceratops och Styracosaurus hör. Ceratopsierna 
levde enbart på det norra halvklotet och överlevde ända tills dinosauriernas 
tid var slut för 65 miljoner år sedan.  
Protoceratops var en av de mindre ceratopsierna under yngre krita och 0,9 
till 1,8 m lång. Den hade en stor, fin krage, näbb och små horn på sidan av 
ansiktet. Protoceratops tänder tyder på att den var växtätare. Man har hittat 
hundratals skelett från ungar till vuxna exemplar.  

Flygödlor (Pterosauria) – Från sparv- till flygplansstorlek

Flygödlorna eller Pterosauria är en grupp flygande reptiler som utvecklades 
under yngre trias och dog ut i slutet av kritaperioden. De var de första rygg-
radsdjuren som kunde flyga och delade luftrummet med de första fåglarna. 
Flygödlornas storlek varierade en hel del. Vissa var inte större än sparvar, 
men andra var som ett mindre flygplan (9 meters vingbredd). Vingarna, 
som bestod av skinn,  påminde inte om något annat flygande ryggradsdjur 
– de bars upp av ett förlängt fjärde finger på handen. Vingspetsen var fäst 
vid kroppen med ett membran.
Vissa flygödlor hade mycket stora huvuden med kam och näbb. Andra hade 
många tänder. Nya exemplar från yngre krita har hittats i Kina och visar att 
en del flygödlor var täckta med mindre hårliknande strukturer.  
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Oviraptor (”äggtjuv”) – Höjd: 1,90 m Längd: 2,10 m Vikt: 45 kg 

Oviraptor levde i östra Asien under yngre krita (för ca 70 miljoner år sedan) 
och upptäcktes 1920 under det American Museum of Natural Historys 
berömda Asienexpeditioner. Oviraptor tillhörde oviraptoriderna, en grupp 
köttätande dinosaurier med märkligt utseende. Det fanns många olika 
oviraptorider i Asien under kritaperioden och exemplar från denna grupp 
har också hittats i Nordamerika. Varje oviraptorid-art hade en speciell kam 
högst upp på huvudet. 
En nära släkting till Oviraptor antyder att dessa dinosaurier kan ha varit 
täckta med fjädrar. Armar och svans hade långa vingliknande fjädrar. 
Oviraptor var tvåfotad, hade långa armar och kort svans. Den hade stora 
ögon, kort ansikte och näbb i stället för tänder. Man vet inte vad Oviraptor åt, 
men forskarna tror att den var köttätare. I östra Asien finns många oviraptorid-

ägg från yngre krita och man har hittat fossila embryon i Oviraptor-ägg. Ett oviraptorid-exemplar har fått namnet “Big Mama”, 
eftersom man hittade den sittande på ett antal ägg. Den verkar ha skyddat sina ägg när den begravdes av sand. 

Redondasaurus – Höjd: 1,5 m Längd: 6 till 9 m Huvudets längd: 1,5 m 
Vikt: 11 700 kg 

Redondasaurus är en krokodilsläkting som levde i Nordamerika under yngre 
trias (för 230–200 miljoner år sedan). Den tillhör en grupp reptiler från 
triasperioden som kallas phytosaurier, vilka har upptäckts i Europa, Indien, 
Afrika och Nordamerika. 
Phytosaurierna liknar verkligen krokodilerna med sina bepansrade kroppar, 

sin ryckiga gång och utdragna nos. Men detta är egenskaper som har utvecklats helt oberoende i de båda grupperna. Phytos-
auriernas näsborrar sitter dessutom upptill på huvudet i stället för ute på nosspetsen som hos krokodilerna.  
Den köttätande Redondasaurus var 6–9 meter lång och en av de största i gruppen. Den hade korta ben, benplattor på ryggen 
och en utdragen, men ändå kraftfull nos. Redondasaurus kroppsbyggnad tyder på att den tillbringade största delen av livet i sjö-
ar och floder. Redondasaurus var antagligen också ett rovdjur som lade sig i bakhåll för sina byten.Precis som hos krokodilerna 
kunde phytosauriernas nos vara formad på en rad olika sätt: den kunde vara alltifrån en tjock, stadig nos till en lätt utdragen 
variant. Redondasaurus åt fisk, andra reptiler och kanske också dinosaurier. 

  
Seismosaurus (”jordbävningsödla”) – Höjd: 25 m Längd: 35 m 
Vikt: 22 000 kg 

Seismosaurus är en av de längsta dinosaurierna som hittills har upptäckts. 
Den levde i norra New Mexico under yngre jura (för ca 145 miljoner år 
sedan). Den beräknas ha varit över 35 m lång och ha vägt 30 ton. Seis-
mosaurus räknas till sauropoderna, en grupp som omfattar de välkända 
Diplodocus och Apatosaurus. Det fanns många och sinsemellan mycket olika 
diplodocider i Nordamerika.  
Hittills har man endast hittat delar av ett Seismosaurus-skelett där mag-
regionen, bäckenet och delar av svansen är bevarad. Klippan där man 
hittade skelettet är så hård och arbetet med skelettet går så långsamt, 
att man fortfarande håller på att ställa i ordning benen vid New Mexicos 
naturhistoriska museum. De stenar som hittades i magen antas ha hjälpt 
Seismosaurus att krossa växtdelar. Vissa växtätande fåglar äter också stenar 
för att underlätta matsmältningen.  
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Tarbosaurus (”skrämmande ödla”) – Höjd: 3 m Längd: 10 m 
Vikt: 3 600 kg 

Tarbosaurus levde i östra Asien under yngre krita (för ca 70 miljoner år 
sedan). Man har hittat många olika skelett, från ungar till vuxna exemplar. 
Tarbosaurus hör till tyrannosauriderna, precis som den mest välkända dino-
saurien, Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurider är bland de största rovdjur som 
någonsin har förekommit på jorden, men de fanns endast på det norra 
halvklotet.  
Tarbosaurus var ca 10 m lång och kunde ha vägt upp till 5 ton. Den var 
definitivt köttätare och har antagligen jagat hadrosaurier, ceratopsier eller 
till och med andra köttätare. Den hade starka käkar med förstärkta muskler 
och svängda, sågkantade tänder, vilket gav den ett kraftfullt bett. Liksom 

sin nära släkting Tyrannosaurus rex hade Tarbosaurus små armar. Studier av andra tyrannosaurider visar att Tarbosaurus kan ha 
varit ett socialt djur som jagade i flock och hade en social struktur inom gruppen. Ingående undersökningar av hjärnan pekar 
också på att Tarbosaurus hade bra luktsinne och binokulärt seende (dvs. kunde bedöma avstånd) – två egenskaper som gjorde 
den till en utmärkt jägare. 

Tarchia (”klipsk”) – Höjd: 2,4 m Längd: 6 m Vikt: 2 500 kg 

Ankylosaurien Tarchia levde i östra Asien under yngre krita (för ca 70 
miljoner år sedan). I kritaperiodens fauna var ankylosaurierna vanligt före-
kommande på det norra halvklotet och det är inte ovanligt att man hittar 
enstaka pansarplåtar efter dem. Hela skelett av Tarchia har också hittats i 
sanddyner. Tarchia var en av Asiens största ankylosaurier, med en längd på 
ca 6 m.

Liksom alla andra ankylosaurier var Tarchias rygg helt täckt med pansarplåtar. Dessa plåtar skyddade den mot stora rovdjur 
som tyrannosaurider och dromeosaurier. Tarchias skalle var tjock och robust, mer än 3 decimeter bred och 3 decimeter lång, 
och hade två hornliknande utväxter bakom ögat. Tänderna var små och  bladliknande,  vilket tyder på att den var växtätare.  

Velociraptor (”snabb rövare”)- Höjd: 0,6 m Längd: 1,5 m
Vikt: 13 kg 

Velociraptor blev känd genom Jurassic Park-filmerna och var en liten 
köttätande dinosaurie som levde i östra Asien under yngre krita (för ca 70 
miljoner år sedan). En fullvuxen Velociraptor var något större än en kalkon 
– inte alls lika stor som i filmerna! Den hör till en grupp kallad dromeosau-
rier som utvecklades under juraperioden och omfattar dinosaurier i Nord- 
och Sydamerika, Asien och Europa. Dromeosaurier har hittats i nästan 
alla dinosaurielokaler från kritaperioden, vilket tyder på att de var mycket 
framgångsrika. Nära släktingar till Velociraptor, t.ex. Sinornithosaurus, ger en 
fingervisning om att Velociraptor hade fjädrar och att dess armar och ben 
var täckta med långa fjädrar. Men Velociraptor var inte byggd för att flyga. 

Velociraptor var tvåfotad, hade en utdragen svans som var förstärkt med små benstavar, långa armar och tre långa fingrar med 
stora, spetsiga klor. På Velociraptors fot satt det också en anpassad “dödsklo” som användes vid jakt. Man har hittat ett skelett 
av en Velociraptor som attackerar en Protoceratops. Båda djuren slogs troligen för livet när en sanddyn rasade samman och 
begravde dem snabbt.  
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