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ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΠΟΛΎ ΚΑΙΡΌ 
• Πρίν από εκατομμύρια χρόνια, στη γη κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι. Τα ερπετά αυτά 

εξαφανίστηκαν πριν τα γνωρίσει ο άνθρωπος ζωντανά.  

• Δεινόσαυροι υπήρχαν σε  πολλά μεγέθη και σχήματα. Το όνομα δειρόσαυρος θα πει <<τρομερή 
σαύρα>>. Οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα. 

• Μερικοί από τους δεινοσαύρους αυτούς ήταν σαρκοφάγοι και οι άλλοι φυτοφάγοι. 

• Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια περίπου, τα γιγάντια αυτά ζώα έπαψαν να υπάρχουν. Λέγεται ότι οι 
δεινόσαυροι πέθαναν από αρρώστιες και άλλοι ότι εξαφανίστηκαν επειδή άλλα ζώα έτρωγαν τα 
αυγά των δεινοσαύρων. Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι τους δεινόσαυρους τους 
σκότωσε το κρύο.  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ  

• Τα χαρακτηριστικά των δεινοσαύρων είναι 
διαφορετικά με βάση το είδος του 
δεινοσαύρου. 

• Οι δεινόσαυροι ήταν δίποδοι και άλλοι 
τετράποδοι.  

• Θα βρούμε δεινόσαυρους από 60 εκατοστά 
μέχρι 37 μέτρα μήκος.  

• Ύψος από 17 εκατοστά μέχρι 40 μέτρα. 

• Βάρος όσο ένα μωρό μέχρι και 69 τόνους. 

• Άλλα χαρακτηριστικά είναι κοντόχοντρα 
αγκάθια, κέρατα στη ράχη, δυνατές ουρές, 
μακρύς λαιμός και  κοκάλινα κρανία.  

Κομψόγναθος - Ζυγίζει όσο ένα μωρό 

Παταγοτιτάν <Τιτάνας της Παταγωνίας> - Ο μεγαλύτερος 
δεινόσαυρος που περπάτησε στη Γη. 



ΠΤΕΡΌΣΑΥΡΟΙ  
• Ερπετά που πετούσαν στον αέρα και τρέφονταν με ψάρια. 

• Μπορούσαν να είναι μικροί σαν κοτσύφια ή μεγάλοι σαν 
αεροπλάνα. 

• Είχαν σε κάθε <<χέρι>> ένα πολύ μακρύ δάκτυλο το οποίο 
συγκρατούσε ένα μεγάλο κομμάτι δέρματος, έτσι ώστε να 
σχήματίζονται φτερά νυχτερίδας. 

 

Πτερανόδους – είχε στο κεφάλι ένα πλατύ κοκάλινο λοφίο 
που ισορροπούσε το μακρύ ρύγχος με το στόμα χωρίς 
δόντια 

Ραμφορρύγχος – Η ουρά του χρησίμευε για να 
σταθεροποιεί την πτήση, όπως η ουρά ενός χαρταετού. 



ΕΡΠΕΤΆ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΏΝ 

• Τα ερπετά της θάλασσας αντί για πόδια είχαν 
πτερύγια για να κολυμπούν.  

• Τρέφονταν με άλλα μικρότερα ψάρια. 

• Τα θηλυκά δεν γεννούσαν αυγά αλλα έφερναν 
στον κόσμο μικρά ζωντανά που μπορούσαν να 
κολυμπούν.  

Ελασμόσαυρος – είχε μακρύ λαιμό και ζούσε στα ρηχά νερά. 

Τυλόσαυρος – μια μεγάλη θαλάσσια σαύρα με μήκος 8 
μέτρων. 

Ιχθιόσαυρος – όμοια με δελφίνια, κολυμπούσαν γρήγορα 
ακόμα και σε μεγάλα βάθη. 



ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

• Μερικοί δεινόσαυροι ονομάζονται αγχιλόσαυροι 
γιατί είχαν στη ράχη τους κέρατα, κοντόχοντρα 
κοκάλινα αγκάθια και δυνατές ουρές. 

• Οι δεινόσαυροι αυτοί ήταν φυτοφάγοι. 

• Αυτοί οι δεινόσαυροι λέγονταν και 
θωρακισμένοι. 

Στεγόσαυρος – είχε μεγάλες 
πλάκες στη ράχη και είχε 
μήκος 9 μέτρα. 

Αγχιλόσαυρος – είχε θώρακα γεμάτο χοντρά αγκάθια και ήταν 
οπλισμένος με μια χοντρή ουρα σαν σφυρί. Είχε μήκος πάνω 
από 10 μέτρα. 

Τρικεράτωψ – Θωρακισμένος και αυτός, με τρία μεγάλα 
κέρατα στο κεφάλι του και κοκκάλινο <<κολλαρο>> στο λαιμό 
του.  



ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ  

• Διπλόδοκος – Τετράποδος φυτοφάγος . Ο ποιό μακρύς από 
όλους τους δεινόσαυρος. Ήταν 30 μέτρα από το κεφάλι 
μέχρι την ουρά. 

Βραχυόσαυρος -  ήταν ψηλός σαν σπίτι με πέντε πατώματα. Τα 
μπροστινά πόδια τους ήταν πιο μακρυά από τα πίσς και ο 
λαιμός τους πολύ μακρύς. 

Παρασαυρόλοφος – είχε στο κεφάλι του ένα 
μακρύ κούφιο κοκάλινο λοφίο που ήσως να 
λειτουργούσε σαν ηχείο, για να κάνει πιο δυνατή 
τη φωνή του ζώου όταν φώναζε το θηλυκό. Είχε 
δέρμα με ζωιρά χρώματα. 



ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΓΊΓΑΝΤΕΣ 

• Τυραννόσαυρος – Έφτανε σε μήκος τα 13 μέτρα, ύψος τα 6 μέτρα και σε 
βάρος τους 6 τόνους. Τα 50 περίπου δόντια του έφταναν σε μήκος τα 30 
εκατοστά. Με το στόμα διάπλατα ανοιχτό θα μπορούσε να καταπιεί ένα 
10χρονο παιδί. Ήταν ένας από τους τελευταίους δεινόσαυρους. 

• Τυραννόσαυρος Ρεξ – Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων. Ήταν ο 
πιο μεγάλος έξυπνος και θαραλλέος.  



ΑΥΓΑ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ  

• Οι δεινόσαυροι γεννούσαν αυγά με σκληρό 
κέλυφος που φαγωνόταν από μέσα όσο 
αναπτυσσόταν το μικρό. Όταν ερχόταν η 
ώρα οι μικροί δεινόσαυροι τσιμπούσαν το 
κέλυφος και το έσπαζαν. Έσκαβαν φωλιές 
στην άμμο ή στο χώμα και έβαζαν γύρω 
γύρω χαλίκια για να τα κρατάνε ζεστά. 
Πολλές φορές δεν άνοιγαν όλα τα αυγά μιας 
φωλιάς. 

• Με δεδομένο ότι τα αβγά των δεινοσαύρων 
ήταν πολύ μεγάλα (μερικά ζύγιζαν πάνω από 
τέσσερα κιλά και είχαν το μέγεθος μιας 
μπάλας του βόλεϊ) 

• Σύμφωνα όμως με μια νέα επιστημονική 
έρευνα, την πρώτη του είδους της, τα αβγά 
των δεινοσαύρων – ανάλογα με το είδος του 
δεινοσαύρου – χρειάζονταν τρεις έως έξι 
μήνες για να εκκολαφθούν. 



ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΥΓΏΝ 

• Ο τρωόδοντας είχε μήκος 3 μέτρα, 
ύψος ίσαμε το στήθος ενός 
ανθρώπου και βάρος γύρω στα 50 
κιλά.  

• Ήταν ο δεινόσαυρος με το 
μεγαλύτερο εγκέφαλο σε 
αναλογία με το σώμα του. 

• Ο Τρωόδοντας ήταν λεπτός και 
ελάφρύς. Κυνηγούσε σαύρες, 
πουλιά, θηλαστικά και άλλα μικρα 
θηράματα. 

 



ΑΠΟΤΥΠΏΜΑΤΑ 

• Τα πόδια των ζώων που περπατούν 
στο έδαφος αφήνουν σημάδια με το 
σχήμα τους σε αυτό. Όταν το σημάδι 
είναι αρκετά καθαρό ώστε να 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε την 
ταυτότητα του είδους του ζώου, 
συνήθως μιλάμε για ίχνος. 

•  Τα φυσικά αποτυπώματα 
προϊστορικών ζώων σε κατάλληλο 
έδαφος μας δίνουν πληροφορίες για 
τα ζώα αυτά όπως το είδος του 
βαδίσματός τους, το βάρος τους κλπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82


ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 
• Τα απολιθώματα είναι είτε λείψανα φυτικών 

ή ζωικών οργανισμών που έζησαν πριν από τη 
σημερινή γεωλογική εποχή και κλείσθηκαν σε 
στρώματα γης.  
Τα απολιθώματα αποτελούν αντικείμενο της 
επιστήμης της παλαιοντολογίας.  

• οι παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει 
περισσότερα από 500 διαφορετικά γένη 
δεινοσαύρων. 

• από τη μελέτη των απολιθωμάτων 
προσδιορίζεται η ηλικία των γεωλογικών 
στρωμάτων, καθορίζεται το 
παλαιοπεριβάλλον στο οποίο έζησαν οι 
οργανισμοί, και λαμβάνονται πληροφορίες 
για την εξέλιξη των οργανισμών του 
παρελθόντος μέσα στο γεωλογικό χρόνο. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1


ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 

• Όταν οι επιστήμονες βρίσκουν τον σκελετό ενός 
δεινόσαυρου, τον μεταφέρουν σε ένα εργαστήριο 
όπου εκεί καθαρίζουν τα οστά προσεκτικά από τα 
χώματα και τη σκόνη. Ο παλαιοντολόγος 
τακτοποιεί όλα τα κόκαλα που έχουν βρεθεί, σαν 
ένα τεράστιο παζλ, σε ένα μεταλλικό στήριγμα 
που τα κρατά ενωμένα. Αν λείπει από τη θέση του 
κάποιο κόκαλο, βάζει στη θέση του ένα από 
πλαστικό ή γύψο.  



ΠΗΓΕΣ: 

• Δεινόσαυροι γίγαντες από το παρελθόν – Εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ 

• Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ – Εκδόσεις Ι. ΡΕΚΟΣ & ΣΙΑ, Ο.Ε.  

• Στην εποχή των δεινοσαύρων – Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Δεινόσαυροι 

• https://www.tovima.gr/2017/01/03/science/se-treis-me-eksi-mines-ekkolaptontan-ta-deinosayrakia/ 
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