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רופודים ומיונם משתנים כל הזמן עם חשיפת ממצאים חדשים המביאים לתובנות חדשות. כיום  חלוקת התֶֶ

כוללת סדרת הקלורוזאורים )Coelurosauria( תרופודים קטנים וגדולים, הקרובים יותר לעופות המודרניים 

מאשר הָאלֹוזאורים והֶצָרטוזאורים.

קיימות שלוש קבוצות ראשיות: טיָרנֹוזאורים )קלורוזאורים ענקיים(, אֹוְרניתֹומימֹוזאורים )דינוזאורים המחקים 

טורים. אלה האחרונים נחלקים לֵתִריִזינֹוזאורים )תרופודים צמחוניים(, ַאְלָווֵרזאוריים )תרופודים  עופות( וָמִניַרּפְ

אוכלי חרקים(, ְטרּודֹוְנטיים )תרופודים קטנים דמויי עופות(, ְדרֹוֵמאֹוזאוריים )תרופודים “דורסים"( ועופות.

נוצות, או לפחות “פלומת דינוזאורים", נמצאו בכל ענף של סדרת הקלורוזאורים. מדענים רבים מאמינים 

שכל המינים בסדרה נשאו נוצות לפחות בשלב מסוים של חייהם. קבוצה זו של דינוזאורים מדגימה בפנינו 

את ההתפתחות המרתקת שעברו הנוצות: מִזיף דמוי שערה ועד לנוצת מעוף כמו זו המקשטת את גופם 

של העופות בני ימינו. גילוי הנוצות אצל הדינוזאורים הלא מעופפים מרמז שהנוצות התפתחו לא רק לֵשם 

תעופה: הן יכלו לשמש גם להסוואה, לשמירת חום הגוף, לריפוד הקן, לראווה בעת חיזור ולמשיכת בני-זוג.
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לשינוי  גרמו  הם  כך  לעופות.  הדינוזאורים  התפתחות  של  המרתק  הסיפור  את  מדגימים  הקלורוזאורים 

משמעותי בתפיסתנו את הדינוזאורים: מחיות ענק אימתניות וכבדות משקל, ירוקות ומכוסות קשקשים – 

ליצורים גמישים ומנּוצים המתהדרים בקשת עשירה של צבעים.

התפתחות הנוצות אצל דינוזאורים

א. זיף פשוט וחלול, שהופיע לפני 150 מ"ש 

ִסיָטקֹוזאור. ועיטר את גופו של הּפְ

ב. ציצת זיפים המזכירה נוצות פלומה, 

שנמצאה אצל דילֹונג.

ג. נוצה ראשונה, עשויה זיפים רבים 

היוצאים מקנה מרכזי אחד, האופיינית 

לסינֹורניתֹוזאור.

ד. נוצות ָמעוף לא-סימטריות, שהציר 

המרכזי שלהן אינו באמצע. נוצות 

כאלה אופייניות לעופות בני ימינו.

1. ִדילֹונְג
Dilong paradoxus

ראשית תור הקרטיקון, סין.

אורך: 2 מטרים, משקל: 10 ק"ג.

קרוב משפחה קדום קטן של הטיָרנֹוזאור. 

פירוש שמו דרקון קיסרי, והוא היה 

הטירנוזאור הראשון שנמצאו אצלו מבנים 

פרימיטיביים של שערות, שהזכירו פרווה 

או מוך. כמו לשאר הטירנוזאורים, גם לדילונג 

היו לסתות חזקות ושיניים שהתאימו לקריעת 

בשר. גילויו הוכיח שלא רק דינוזאורים זעירים 

דמויי עופות נשאו נוצות.

גילוי המוך הפלומתי על גופו של הדילונג 

הוביל מומחים אחדים לרעיון, שלכל 

הטירנוזאורים הצעירים היה אולי מעֶטה 

דומה של נוצות, שנשר כשהגיעו לבגרות, 

בדומה לפילים וללווייתנים בני זמננו, 

הנושאים שיער בינקותם.

מפתח המוצגים
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