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Paleontologoek uste dute anfibioek
eboluzioa izan dutela Devonikoaren
hasieran zeuden hegats haragitsudun arrainen hiru taldeetako batetik,
duela 390 milioi urte inguru: arrain
birikadun edo dipnooak, zelakanto
edo aktinistioak eta desagertu diren
ripidistioak (osteolepiformeak).

G

arai Devonikoan, duela 370 milioi urte baino
gehiago, Lurreko animalien bizitzarako funtsezko izan zen gertakaria suertatu zen: anfibio deitzen
ditugun animali batzuek lehorra kolonizatu zuten.
Animali horiek, Krosopterigioen ordenako arrain
multzo baten ondorengoak ziren.
Egun bizirik dirauten igelak, uhandreak eta arrabioak
lehen anfibio horietatik iraun direnak dira.

Arrain horien muskulu eta hegats
haragitsuen pareek anfibio primitibo
baten gorputz-adar izateraino erraz
eboluzionatu ahal ziren egitura bat
osatzen zuten. Halaber, ia segurtasun osoarekin dakigu arrain horiek
birikarik bazutela. Izan ere, egun bizirik dirauten arrain birikadunek, australiarra edo afrikarra kasu, birikak
dauzkate. Egungo zelakantoarengan
ere (Latimeria chalumae) antzeko
egitura antzeman daiteke. Hori dela
eta, litekeena da desagertu ziren ripidistioek gero anfibioak heredatu
zituzten birikak edukitzea..

Baina haien lehorraren konkista ez zen erabateko
arrakasta izan; hain zuzen ere, anfibio guztiek, bai
desagertutakoek, bai bizirik dirautenek, uretara itzuli
behar izaten dute ugaltzeko. Narrastiak, haien ondorengoak, izan ziren benetan ikuspuntu biologikotik
lehorra konkistatu zutenak.
Haiek izendatzeko erabiltzen den hitz berak, anfibio
hitzak, izaki horien ezaugarri nagusia deskribatzen
du, "bizimodu bikoitza" esan nahi baitu, mundu
ezberdinetan bizitzeko duten ahalmena dela-eta:
uretan, non oraindik ere haien aurrekoak diren arrainak bizi diren, nahiz lehorrean, non haien ondorengoak diren narrastiak bizi diren.

Gainera, bai arrain birikadunek eta
bai ripidistioek ere anfibioen barruko
sudurzuloen antzeko irekierak dauzkate ahosabaian.
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Jaiotzen direnean, anfibioen larbek ezin dute lehorrean bizirik iraun, uretako bizitzari egokituta daudelako. Ezin dute airea hartu, biriken ordez zakatzak
dituztelako, eta ia ezin dira lehorretik mugitu, hanken
ordez buztana dutelako, eta buztan horrek igeri egiteko balio baitie. Baina hazten doazen neurrian, batbatean aldaketa (metamorfosia) gertatzen da haien gorputzean; metamorfosi horren oinarrian funtsean buztana
galtzea eta lau gorputz-adarrak agertzea dago, bai eta
zakatzak galdu eta birikak agertzea ere.

Ikerlanetan lortutako datuei esker, paleontologoek uste
dute Paleozoikoko anfibio fosilek larben garapenaren
antzeko fase batetik pasatzen zirela. Zakatzen aztarnak
gorde dituzten anfibio txiki batzuk aurkitu dira, bai eta
zakatzen aztarnarik ez duten helduen fosilak ere. Beste
kasu batzuetan, Texasen (EE.BB.) Permikoaren hasieran bizi izan zen Seymouria izeneko elanfibio fosilarenean bezala, alboko lerroko organo sentsorialak kokatuta zeuden hodien aztarnak -haien aurrekoak ziren
arrainetatik herentzian jasotakoak- ere aurkitu dira gazteen buruetan. Hodi horiek ezin ziren baliagarriak izan
larben faseko uretan baizik.
Bitxia bada ere, egun irauten duten anfibio batzuek,
Yugoslaviako kobazuloetan bizi den proteoa kasuan
edo Ipar Amerikan bizi den ur-txakurtxoaren (Necturus)
kasuan bezala, lehorreko lurrari utzi eta uretara itzuli
dira, eta fase helduan oraindik ere zakatzei eusten diete
(lehen soilik larbek zituzten halakoak). Fenomeno hori
bera gertatzen zitzaien antzinako anfibio batzuei,
Gerrothorax izenekoari esate baterako; azken horrek
hiru pare zakatz lumatsu zituzten kanpoan eta buruaren
bi aldeetan.

Paleontologo gehienek uste dute
anfibioek arrain ripidistioetatik eboluzionatu zutela, bi talde horietan burezurreko eta gorputz-adarretako hezurretan dagoen antzekotasuna dela
medio. Hala eta guztiz ere, paleontologo batzuek uste dute anfibioen antzinako aurrekoak arrain birikadunak
izan zirela; hori oinarritzeko erreparatzen diete bizirik dirauten espezie-

en biriken garapenari, sudurzuloei eta gorputz-adarrei, anfibio modernoek dauzkatenen oso antzekoak direlako.
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Birikak zeuzkaten arrainetatik edo
Ripidistio izeneko arrainetatik
sortutakoak

ANFIBIOEN JATORRIA

Harraparien presioa
Betiere, anfibioen eboluzioaren hastapenean dagoen arrain-taldea zein den alde batera utzita, zientzialariek beren buruari galdetu diote ea zergatik utzi zuten ura haientzat
aurkakoa zen bitarte batean bizitzen hasteko, hari egokituta ez bazeuden ere.
Hasieran uste izan zen eboluzio-aldaketa
hori urtaro-lehorteak izan ohi ziren ingurunean gertatu zela, eta arrain horiek lehortzeko zorian zeuden ibaietako ura utzi
behar izan zutela lurretik beste ibairen batera iristeko. Teoria berrienek uste dute,
ordea, harraparien presioa izan zela arrain
batzuk lurrera ateratzera behartu zituena,
hain zuzen ere arrain handiagoengandik
ihes egiteko. Behin lurrean zeudela, jateko
ugari aurkitu zuten putzu bazterretan, lohiaren eta landarediaren artean bizi ziren intsektu, har eta barraskiloetan. Aukera hori
izan zen lehen anfibioak sortzerainoko aldaketa ebolutiboak bideratu zituena.
Oso gutxi dakigu Karboniferoan izan zuten
eboluzioaren lehen faseei buruz. Hori dela eta,
paleontologoek ezin izan dituzte segurtasunez
ezarri bi taldeak batzen dituzten loturak zeintzuk diren, ez eta talde beraren barruan dauden
erlazioak ere.
Paleozoikoko anfibioak, duela 200 milioi urte
desagertu zirenak, bi talde edo azpiklase nagusietan banatzen dira. Alde batetik, laberintodotoak, espezie handienak biltzen dituztenak, eta
honela banatuta daudenak: iktiostegalioak
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tzen ditugun 20 genero eta
14 familia horietatik, aro
horren bukaeran 70 genero
eta 34 familia (ezagutzen
ditugunak) daude. Gero,
Permikoa bitartean, animalien multzo honek aniztasun
gorenera iritsiko zen: ia ehun
genero eta 40 familia ezagutzen
ditugu.
Halaber,
Permikoak iraun zuen 40
milioi urteetan, espezie
gehienetan lurreko bizitzaren
aldeko apustua egin zen.
Laberintodontoen ehuneko
ia 60 lurrekoak ziren eta %
15 erdi lurrekoak; % 25 baizik ez ziren soilik uretakoak.

Ezkatez eta oskolez estalita daude. Bestalde, egungo
anfibioak eta haien aurreko paleozoikoak bereizten
dituen ezaugarririk behinena larruko hezetasuna da.
Bizirik dauden espezie gehienak biriken bitartezko
arnas egitea osatzeko larruaren bidezko arnasketa
izaten dute; horrek, alabaina, mugatu egiten du haien
tamaina eta bizimodua.
Paleozoikoko anfibio ugarik gorputza ezkatez eta
oskolez jantzita edukitzen zuten, eta haietako
gehienek tamaina handia izatea lortu zuten. Horrek
erakusten du lehen anfibioek ez zutela beren ondorengo biziek daukaten larruaren bitartezko arnasketaren sistema garatu.

Antzinako anfibioak
desagertu eta anfibio
berriak sortzea

Lurra kolonizatu zuten lehen anfibioek larru iragazgaitza, ezkatatsua eta gogorra izango zuten, zahagilarruaren horrenbestekoa, esate baterako, urik ez
galtzeko. Gainetiko janzki horrekin, litekeena da.

Triasikoan antzinako anfibioak desagertzen joan ziren.
Garai horretan 80 genero
baino gehiago ezagutzen baditugu ere, 15 familiatakoak

baizik ez dira, eta denak laberintodontoak eta temnospondiloak dira. Ia guztiak uretakoak
dira eta batzuk, gainera, tamaina handikoak Parotos-uchus
izenarekin ezagutzen duguna
kasu; azken hori Afrikan bizi
zen, eta 4 metro baino gehiago
zituen luze. Antzinako anfibioen -laberintodontoak- izate
luzea bukatzen hasia zen.
Jurasikoan bi genero baizik ez
dugu
ezagutzen:
bata
Australian eta bestea Txinan.
Garai horretan, larru hezeko
egungo anfibioen aurrekoak
sortuak zeuden. Lehen igela,
Triadobatrachus
deritzona,
Triasikoaren hasierakoa da: 10
zentimetro
zituen,
eta
Madagaskarren aurkitu zen.
Jurasikoko harrietan, ezagutzen dugun lehen urodeloaren
hezurrak aurkitu ziren: 20 zentimetro luze den arrabioa da,
Karaurus izenekoa eta egungoen itxura berdin-berdinekoa.

6

LEHENENGO / ANFIBIO ETA NARRASTIAK

L E H E N E N G O / ANFIBIOAK ETA NARRASTIAK

(familia bat), temnospondiloak (34 familia) eta antrakosaurioak (16 familia); beste aldetik, espezie txikiak
biltzen dituen talde edo azpiklasea, hain zuzen ere
lepospondiloak, 16 familiatan banatuta daudenak
(azpiklase horri dagozkio anuroen ordena eta urodeloena -arrabioak, uhandreak, apoak eta igelak biltzen
dituena-).
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K

ontinente euroamerikarrean
sortu
ziren. Ezagutzen dugun
anfibiorik
zaharrena
Ichthyostega izenekoa
da. Laberintodonto hori
iktiostegalioen ordenakoa da; tamaina handiko animalia zen, erdi
uretakoa, metro bete
luzea eta indartsua;
ahoan hortz txiki kono
itxurako ugari zeuzkan.
Haren arrastoak Groenlandian aurkitu dira, han bizi baitzen Devonikoaren
amaieran, duela 370 milioi urte.

hegoaldeko masa kontinentalak Euroamerikarekin bat
egin eta Pangea izeneko
superkontinente bat osatu
ondoren, anfibioak eta
narrastiak mundu guztian
zehar hedatu ziren.
Karboniferoaren hasieran,
anfibio paleozoikoen ugaltze handia izan zen. Garai
horretan, 10 genero aurkitu
dira, 14 familiatan banaturik, eta haietan uretako izakiak eta erdi uretako izakiak
zeuden.

Bitxia bada ere, Permiko garaiko erdira arte -duela 100
milioi urte arte, beraz- anfibio primitiboen ia fosil guztiak
antzinako kontinente euroamerikarreko lurretan aurkitu
ziren. Hori dela eta, paleontologoek uste dute kontinente hori izan zela anfibioak sortu ziren lekua, eta leku
horretan eboluzionatu eta dibertsifikatu zirela.

Karboniferoaren bukaeran, kontinente euroamerikarraren zati handi bat klima tropikaleko lur behe eta zingiratsuek osatuta zegoen. Leku hezeetan, 40 metro altu
ziren konifera handiak zeuden, eta iratzeek 7 metroko
altuera gainditzen zuten. Intsektu, miriapodo eta araknido anitz eta ugari bizi ziren landareetan eta lurrean
usteltzen zen orbelean, gaur egun Amazonas aldeko
oihanetan haien ondokoekin gertatzen den bezalaxe.

Permikoaren erditik aurrera, Asiak eta Gondwanako

Jateko ugari izatean, Karboniferoaren hasieran ezagu-

SUBMAILA: LABERINTODONTOAK

L

aberintodontoak
anfibioen lehen
taldea izan zen (baita
bizkar
hezurdun
lehen taldea), lurrean. Euren esperientzia, 160 milioi urteetatik iraun zena,
Debonikoaren
amaieratik Jurasiko
hasieraraino, arrakasta partziala kontsideratu dezakegu, euren eboluzioko gailurrean,
Permikoaren hasieran, laberintodontoen % 60 animali intsektujaleak ziren, lurrera bizitzara guztiz moldatuak zeudenak. Hortik aurrera euren beherakada hasi zen
Triasikoaren amaierarte, era horretan ia desagertu egin
bait ziren eta. Laberintodontoen izena euren hezur konikoen erara erreferitzen dira. Zeharka eran, haginak
estaltzen duen esmalteak agertu egiten da guztiz bildurik
estruktura laberintiko batean, oso antzerakoa arrain sarkopterigio ripidistioak zutenarekin. Hauxe, bere eskeletoak duen beste ezaugarri batzuekin eragin du paleontologo batzuen ideia honako hau; hezurrezko arrain hauek
anfibioen arbaso moduan izendatu dituzte.
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bere pisua jasantzeko, Ichtyostegaren bizkar hezurra,
luzaeran indartsua zegoen eta saihets gainezarriak
zituen, bular kaiola upel era zuelarik. Bere gorpuzkiak
eutsi eta babesten zuena; bihotza, birikiak eta sabela.
Bular kaiola hain sendoa zen ez zela, agian, ez hedatzen ez estutzen arnasteko ere, beste lurreko bizkar
hezurdunak bezala. Dirudienez, Ichtyostegak arnasten
zuen ahoa Lurrerantz jaitsita eta igotzen haizea birikietara joateko. Ichtyostegak ahoa zabala zuen, hagin

ORDENA: IKTIOSTEGALIOAK
Iktiosgalioak ezaguturiko anfibio zaharrenak dira
eta lehenengo laberintodontoak eboluzionatu
zutenak. Bere aztarnak Groenlandiako ekian aurkitu izan dira, soilik, harkaitzetan, Debonikoko
amaierakoak.

koniko txikiekin. Anfibio honen aho sabaia haginez josia
zegoen, batzuk luzeak, betagin antzerakoak, hau da
beste ezaugarri bat, arrain ripidistiostoekin konpartitzen
duena.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Deboniko amaieran
Groenlandian bizi zen.

CRASSIGNYUS
EZAUGARRIAK: Crassignyus itxura arraroko izaki bat zen, aintzinako anfibio batentzat
ere. Gorpu luzea, arrain modukoa, buztan
luzea eta gorputzadar txikiak zuena. Burua
30 zentimetroko luzaera zuen eta bere
masail hezurrak, haginez betetak, modu izugarrian zabaltzen zuen, orpoaren muturra
adierazten duen moduan, buruaren oinarrian
dagoena. Begiak oso handiak ziren eta bata
bestearekiko oso elkarri zeunden.
Ezaugarri hauek diote, Crassigyrinusak bere
hanken erabilera galdu zuena eta ureko bizira itzuli zena. Bere haginak arrain jangale
batenak dira, eta bere gorputz hidrodinamikoa esaten du oso ehiztari azkarra zela. Bere
begien tamaina adieraz liteke, Harrikatzaldiko, ur ilunetan eta aintziretan ehizatzen
zuena, aingira bat bezala igeri eginez landaretza artean.
TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.

ICHTYOSTEGA
EZAUGARRIAK: Ichtyostega ezaguturiko anfibioen artean zaharrena
da. Erdi uretar animali handi bat
zen; bere arrain arbasoak baino
askoz ere handiagoa. Bere gorpua
luzea eta sendoa zen, buru astun
bat hezur indartsuekin zuen. Lau
hankak, bost atzamar bakoitzean,
gorputzaren aldamenetik jaiotzen
ziren. Bere uretako arbasoen oroimenez, buztanean zehar hegal luze
bat zuen eta ezkatak buztanean eta
sabelean zuen ere. Ziurrenik, aintzinako anfibio hau, ez zen uretatik
asko aldenduko. Lurrean eragozpen ugari zuen mugitzeko eta, gorpua alde batetik bestera kulunkatzen zuen eta. Uran, ordea, bere
giroan zegoen, bere gorpu sendoa ur
gainean flotatu egiten zuen eta bere
eskarda indartsua leku batetik bestera joateko gaitasuna ematen zion
oso aguro, arrainen bila, bere elikagaia bait zen eta erreka eta aintziretan ugariak ziren Deboniko hasieratik. Gorputzadarretik gain, Ichtyostega beste arrainetik ezberdintzen
zen bere masailak eta bere buru
gaina elkarturik zeundelako, bananduago egon beharrean, arrainen
bezala. Burua ez zegoen elkartuta
bular kaiolarekin, animalia lepo
motza bait zuen. Estruktura berri hau
egokiagoa zen lurrean egoteko, gero
eta gehiago; ez zen arrain bat bezain
hidrodinamikoa izan behar, baina
burua bueltatzeko gaitasuna ematen
zion, honela bere biktima edo bere
ehiztariak ikus zitzakeen. Lurrean

ORDENA: TEMNOSPONDILOAK
Temnospondiloak Harrikatzaldiaren lehen
erako amaieran eboluzionatu zuten
(Mississippiense-aren amaieran), duela
330 milioi urte. Hurrengoko 120 milioi
urteetan, lurreko itxura ugarietan garatu
ziren, sarritan tamaina handian. Hala ere,
Permikoaren hasieran narrastien agerkizunarekin, ugaztunen arbasoak zirenak,
temnospondiloak jatorrizko aintziretara
bueltatu ziren. Jurasikoaren hasieran
desagertu egin ziren, baina aldez aurretik,
euren kide batzuk oraingo zapo eta igelen
arbasoetan konbertitu ziren. Orain famili
batzuen kide batzuk deskribatuko ditugu.
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Laberintodontoen artean bi orden ezberdin
daude: temnospondiloak eta artrakosaurioak.
Hirugarren orden bat iktiosgalioak biltzen ditu,
lehenengo anfibioak, paleontologo batzuek, temnospondiloen aintzinako kide moduen sailkatzen
dituzte.

9
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EZAUGARRIAK: kolisteidoak,
Greererpeto-nengatik
errepresentatuak, eboluziatuko lurreko lehenengo temnospidoak ziren, hala ere, badirudi oso laster euren ureko bizitzara itzuli zirena. Bere gorpuaren era oso egokia zen
uran mugitzeko, izurdura
makurrekin, aingiren moduen.
Burua bajua eta motza, 18
zentimetroko luzaera duena,
bere lepo motzean atseden
hartzen du eta gorpu luze
batera bildua dago (ia 40 bizkar orno du) eta eskarda luze
baten amaitua. Hankak motzak ziren, bakoitza bost atzamarrekin, hauekin maniobratu eta gelditu egiten zen.
Zimurrak Greererpeton kokote ondoan euren arrain
arbasoen ondarea zen. Zimur hauek jarrera erabakitzen
dute, animaliaren bizitzaren zehar alboko zentzu organoen norabidea, hori dela eta uran dauden dardarak
nabaritzen dituzte. Ureko animali honen belarriaren
estruktura gutxi garatua zegoen, hau da lurreko anfibio-

EZAUGARRIAK: Cacopsak disorrofidoen taldekoak dira, hau temnospondiloen famili anitza da, eriopidoak
baino geroa agertu ziren eta geroago
desagertu ziren, Triasikoaren hasieran, hain zuzen ere. Famili honetako
kide asko anfibioak ziren eta lurreko
bizitzara guztiz egokituak zeunden.
Euren momentu arrakastatsuena
Permikoaren hasieran izan zen,
Hego Amerikako giroa, epela eta
hezea zena Harrikatzaldian, eta
Permikoan idorra bihurtu zenean.
Cacopsak eta bere ahaideak, eriopdo
batzuekin batera, giroaren idortasunera berehala egokitu ziren. Egitan, Cacopsa
izan zen lurreko bizitzera hobeto egokitu zen
anfibioa. Babesteko bere gorputza hezur xaflarengatik estalita zegoen eta galdor sendo bat
zuen bere bizkar gainean. Hankak egokituak
zeunden lurrean mugitzeko eta bere estruktura
narrastien antzerakoa zen. Bere begien atze aldean zabalgune handia zegoen (kamer optikoa).
Animaliaren bizitzan zabalgune hau mintz batek
estaltzen zuen, tinpano bat moduen funtzionatzen
zuen, honela haizetik zetozen soinuak entzuten
zituen.
TAMAINA: 40 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar Amerikan
bizi zen Permiko hasieran. Bere lehenengo fosil
aztarnak Texasen aurkituak izan dira.

ekin duen ezberdintasun bat.
TAMAINA: metro bat eta erdiko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar Amerikan bizi zen
Harrikatzaldi hasieran. Bere lehenengo fosil aztarnak
Virginiako mendebaldean aurkituak izan dira

ERYOPS
EZAUGARRIAK: semi uretako animali
sendo hau eriopidoen familiaren barne
dago, bere kideak Harrikatzaldiko amaieratik
(Pennsylvaniense) Permiko amaierarte iraun
zuten. Bere gorpu zabala eta buru handiak
bere gorputzadar sendoetan atseden hartzen zuten. Bizkarra hezur xaflarengatik
estalita zegoen, agian giharrak indargortzeko eta bide honetan bere pisua lur gainean
eustea errazagoa zitzaion. Ziurrenik, Eriopsa uran elikatzen zen, bere masail hezurraren
kokapena adierazten du ahoa ezingo zela
lurrean zabaldu, ez behintzat ez bazuen
bere buru sendoa lurretik guztiz igotzen.
TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar
Amerikan bizi zen Harrikatzaldi amaieran eta
Permikoaren hasieran. Bere fosil aztarnak
Nuevo Mexikon, Oklahoma eta Texas-en
aurkituak izan dira

PARACYCLOTOSAURUS
EZAUGARRIAK: Triasiko eran bi narrasti multzo,
ugaztun antza zutenak, dizinodontoak eta zinodontoak, lurra menperatzen zuten. Paracyclotosaurusa eta
kapitosauriosen familiako beste anfibio batzuk, uretara
itzultzeko behartuak izan ziren. Triasiko garaiko izaki
hauen egokitasun orokor hura adierazten zen bere
gorputzaren estutasunaren bidez. Paracyclotosaurus
sendoaren buru handia, goi aldea launa zuen eta ia 60
zentimetroko luzaera lortzen zuen. Estutasunaren eraginez, lepoarekiko zuen artikulazio unea masail hezurren orpoen ia mail berberan aurkitzen zen. Horrek
emaitz moduan zuen, ahoa burua igotzen zuenean oso
errez zabaltzen zena.
TAMAINA: 2,3 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Australian bizi zen
Triasiko amaieran. Bere lehenengo fosil aztarnak
Queensland-en aurkituak izan dira..
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CACOPS

GREERPETON
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EZAUGARRIAK: Platyhystrixen ormaza Cacopsarena
baino, bere ahaide hurbilena,
sendoagoa zen. Bere bizkarreko babesa, askoz ere
indartsuagoa zen, horrek ehiztariengandik babesten zuen.
Agian, pelikosaurio haragi jale
batzuk, Dimetrodon esfenacodontoa bezala, eskualde berdinean bizi zirenak, Platyhystrix eta bere lurreko ahaiden
etsai bat izan zitekeen.
Platyhystrixa bizkarrean galdor ikaragarri bat zuen gainera, taket luzeak ziren eta ornotik jaioak. Estruktura hau, ziurrenik, azalez estalita zegoen eta bertan odol hodiak edukiko zituen. Dimetrodon
eta Edaphosaurusa, pelikosauriosak ziren eta animali
honen garaikideak ziren. Galdor handiak zituzten ere eta
dirudienez, hauxe laguntzen zien odol hotzeko narrasti
hauei euren gorputzaren tenperatura mantentzen.
Zerbait antzerakoa erabil zuten anfibioak, odol hotzeko-

ak ere, Platyhystrixa bezala.
TAMAINA: metro bateko luzaera gehienez.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar Amerikan bizi zen
Permiko hasieran. Bere lehenengo fosil aztarnak
Texasen aurkituak izan dira.

EZAUGARRIAK: gorpuaren estutasunaren
bidea plagiosauriosen artean, Gerrothorax
moduan, eduki zuen bere arrakasta handiena. Anfibio handi hau, denbora ugari geldi
geldi igarotzen zuen erreka edo aintzira
bazterrean, hondarrarekin bildurik, arrainen
zain, begiak gorantz edukita. Agian, bere
biktimak erakarriko zituen kolore argiko
haragizko amuzkiak erabiliz, bere aho
zabaletik zintzilik egongo zena. Biktima hurbil egotean Gerrothoraxa bere masail hezurrak aguro bizi itxi eta honela harrapatzen
zituen. Gerrothorax uretik irten gabe bizi
zitekeen, lumazko zibotak kontserbatzen
zituelako, eltxarren zenean zituen hiru
pareak, zehazki. Hala edo hala, aintzinako
animali hau egiaztatzen du anfibio fosilak,
baita bere gaur egungo kideak ere, eltxar
zirenean uran zeundela garai baten, zibotak bidez arnasa hartuz, heldua bihurtu aurretik, lau hankekin eta birikietatik arnastu arte.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
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GERROTHORAX

PLATYHYSTRIX

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan bizi zen
Triasiko amaieran. Bere lehenengo fosil aztarnak
Suezian aurkituak izan dira.
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ORDENA: ANTROKOSAURIOAK

EH 114 Zk.

A

PELTOBATRACHUS

ntrakosauriosak (batrakosaurios moduan ezagunak
dira ere) laberintodontoak ziren, Harrikatzaldian
agertu ziren eta Permiko erdi alderaino iraun ziren. Ez

EZAUGARRIAK: Peltobatrachusa
lurreko anfibio bat zen, mugimendu
geldoena. Bere gorpua ormaza baten
sartua zegoen, armadiloena bezala.
Honek euren denborakideko haragi
jaleetaz babesten zien: terapsido gorgonopsidoak bezala, betagin ikaragarriak zituztenak. Hezur xaflako ormaza armiarma sendoengatik, bai sorbaldan, bai gerri atzean eta gorpuaren aldamenetan zuen zinta batzuk

EOGRYNUS

osatzen zuen. Ez dira anfibio honen haginak aurkitu, baina ziurrenik intsektuak jaten zituen, kokoak, marraskiloak, gaur egungo armadiloak bezala.

EZAUGARRIAK: Eogyrinusa uretako ehiztari trebea zen, gorpu
luzekoa, agian kaimanak bezala
bizi ziren, bai deltetan eta
Harrikatzaldiko aintzira eta basoetan. Arrainak jarraitzen zituen bere
buztan luze eta indartsua mugituz,
gorpua eskardak orekatzen zuen,
arrain bat izango balitz bezala.
TAMAINA: 4,6 metroko luzaera
zuen.

TAMAINA: 70 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Afrikan bizi zen
Permiko amaieran. Bere lehenengo fosil aztarnak
Tanzanian aurkituak izan dira.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?:
Europan bizi zen Harrikatzaldi
amaieran. Bere lehenengo fosil
aztarnak Ingalaterran aurkituak
izan dira.

ziren hain ugariak, ezta hain dibersifikatuak temnospondiloak bezala; baina euren kideen artean narrastien
arbasoak zeunden.

EH 114 Zk.

EZAUGARRIAK: Texasko Red Bedsetan seymouriamorfo honen animali
ikaragarriak aurkitu izan dira, lurreko
bizitzera ondo egokitua zegoen, eta
narrastien ezaugarri asko zituen (buru
eta lepoaren arteko artikulazioa bezala,
edo azpil eta bular gerriko estrukturak
moduen). Seymouria hasieran aintzinako narrasti bat bezala sailkatu izan zen,
animali gazteak aurkitu ziren arte,
euren buruetan kanalen bidea aldamenetan argi eta garbi ikus zitekeen arte,
arrain berezitasun bat, bere funtzioa
zen uran zeunden dardarak senti araztea.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera
zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar
Amerikan bizi zen Permiko hasieran.
Bere lehenengo fosil aztarnak Texasen
aurkituak izan dira.

EZAUGARRIAK: 230 ornoek osatzen
zuten aistopodoaren gorpu luze hau,
suge bat modukoa, bere eskeletoan gorputzadarren aztarnarik ez dago, ezta
azpil edo bular gerriarena ere. Begiak
nahiko handiak ziren eta nahiko aurreratuak zeunden buruarekiko, 15 zentimetroko luzaera zuten. Buruaren estruktura
berdintsua da aintzinako laberintodontoek zutenarekin, hala ere paleontologoek
ezin izan dute bilatu inolako bilkurarik bi
taldeen artean.
Ophiderpeton ondeatzailea izan ohi zen.
Zalantzarik gabe, bizi modu honek abantailak izango zituen Harrikatzaldiaren
amaieran, landaretza ustel multzo ikaragarriak basoko lurrean eta aintziretan zeundenean.
Intsektu, koko, ehunzango, marraskiloak eta beste onorgabeko ugari, usteldura hauetan sarri biziko ziren, honela aistopodo ondeatzaileak elikagai ugari edukiko zuten.

TAMAINA: 70 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan eta Ipar
Amerikan bizi zen Harrikatzaldi amaieran. Bere lehenengo fosil aztarnak Txekian eta Ohion aurkituak izan dira.

PHLEGETHONIA

SUBMAILA: LEPOSPONDILOAK

15
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EZAUGARRIAK: Phlegethonia nahiz eta
Ophiderpeton bezala suge bat dirudi eta bere
bizi modua antzerakoa izan, bere eskeletoa oso
ezberdinak ziren. Zabalgune handiak, hezur
estuengatik bananduak, estruktura arinean
bihurtzen zuten (gaur egungo sugeak bezala).

L

aberintodonto sendo eta handien garai kideak,
lepospondiloak anfibio multzo bat osatzen
zuten, intsektu jaleak eta tamaina gutxiagokoak
ziren. Bere izena bere ornoen estrukturaren eragatik da. Anfibio hauek, Harrikatzaldi garaian eboluzionatu eta Permiko amaierarte bizirik iraun zuten.
Garai honetan, 100 milioi urtekoa, lepospondilo txikien barietate handi agertu zen, arrubi edo sugeen
antzerakoak. Hiru sail nagusietan bilakatu daitezke: aistopodoak, nektrideoak eta mikrosaurioak.

TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: harrikatzaldi
amaieran eta Permiko hasieran Europan eta Ipar
Amerikan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak
Txekian eta Ohion aurkituak izan dira

ORDENA: AISTOPODOAK.
Aistopodoak, lepospondiloen talde zaharrena aztertzea
interesgarria da anfibio espezializatuenak zirelako.
Harrikatzaldi hasieran (Mississippiense) agertu ziren,
lehenengo anfibioak baino 20 miloi urte geroago, iktiostegalioak lurrean agertu zirenetik. Agian, aistopodoak eboluzionatu zuten arbaso koadrupedo batengatik, baina ia
aldi berean, hankak galdu zituzten eta animali ondeatzaileetan bihurtu ziren, sugeak bezala. Argi dago, bizitza
espezializatu honek abantailak zituela: aistopodoen taldea, adintsuenetariko bat, ia 180 milioi urte iraun ziren
eta, Permiko erdi garai arte.

ORDENA : NEKTRIDEOAK

N

ektrideoak anfibio koadrupedoak ziren, gaur egungo uhandreak bezala, buztan luze eta estuekin,
igeri egiteko aproposak. Ureko bizitza eramaten zuten,
Harrikatzaldi amaieran eboluzionatu zuten eta Permiko
amaierarte iraun ere. Lehenengo nektridoen buruaren
era laberintodontoenekin antza izugarria zuen. Euren
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OPHIDERPETON

EOGRINUS

gorputzadarrak ongi garatuak zeunden, bost atzamar
hanka bakoitzean zituzten. Hala ere, taldeko kide
aurreratuenak aurreko hankak ez zituzten hain garatuak, bakarrik lau atzamarrekin. Gainera, azkeneko
nektrido batzuk, muturra, oso luzea zeukaten.

KERARPETON

M

ikrosaurioak, “musker txikiak” esanahi du, lepospondiloen multzo ezberdintsuena osatzen du, lurrean
bizi zireneko kideekin, muskerrak moduen, ondeatzaileak zirenak, bere hankak mantentzen zituzten eta gero,
uretako kideak ditu ere, el-txarreko zibotak zituztenak

EZAUGARRIAK: Kerarpetonen buztana
bere gorpua eta burua baino luzaera
bikoitza zuen. Aldamenetan estutua,
horrek animaliari emango zion indar
nahiko aurrerantz joateko, aintzirako ur
indartsuen artean .Atzeko hankak, bost
atzamarrekin, aurrekoak baino luzeagoak
ziren, hauek lau bakarrik zuten. Burua
motza eta biribildua zen, begiak oso
aurreratuak zituelarik. Nahiz eta bere

PANTYLUS

gorputza liraina eta luzea izan, Kerarpetonak
ez zuen bere enborrean besteak baino orno
gehiago (15-26 bitartean); beste anfibio batzuk, gorpu luzekoak, Eogyrinus moduan,
azpil gerriaren aurrean 40 orno zituen, aldiz.
TAMAINA: 30 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?:
Harrikatzaldi amaieran, Europan eta Ipar
Amerikan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Txekian eta Ohion aurkituak izan dira.
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DIPLOCAULUS
EZAUGARRIAK:
Diplocaulusa
buru motza eta triangelu erakoa
zuen, bumerang bat bezala. Buru
oinarriko bi hezur asko luzatu egin
ziren euren aldamenetara, triangeluko ertzak sortuz. Gorpua motza
zen eta gorputzadarrak oso ahulak. Buztana nahiko motza zen ere,
beste nektridoekin duen ezberdintasun bat da, hori dela eta, paleontologo askok pentsatu dute honako
anfibio hau igeri egiten zuela izur
zutinen bitartez.
Baliteke, Diplocaulusa erreka eta
urmahel
sakonetan
bizitzea.
“Hegalak” buruaren aldamenetan
zituen eta hau labantzeko erabili izango zituen, horrek,
errekan ur korrontearen aurka igeritzeko aukera emango zion. Diplocaulusaren buru estruktura bitxia agian
ehiztarientzako biktima ez egokian bihurtuko zuen, zailtasun handiez irensteko momentuan; beraz hori izango
zen bide egoki bat bere etsaiak urruntzeko, Eryops ure-

heldu zirenean. Mikosaurio guztiak hanka txikiak eta
buztan motza zuten. Taldea Harrikatzaldi amaieran eboluzionatu zuen eta Permiko hasieraraino iraun ere. Agin,
uhandreen eta arrubien arbasoak dira.

EZAUGARRIAK: mikrosaurio hau
buru handia eta gorpu txiki eta
ezkatak betea edukitzeagatik
bereizten da. Lurreko bizitzara egokitua zegoen, hankak mugitzeko
erabiltzen zituen, hauek motzak eta
sendoak ziren. Baliteke, oraingo
muskerrak bezala bizitzea, ornodun
gabe txikien bila, bere hagin motzekin zanpatu egiten zituen.
TAMAINA: 25 zentimetroko luzaera
zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?:
Permiko hasieran, Ipar Amerikan
bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Texasen aurkituak izan dira.
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MICROBATRACHIS

tako laberintodonto handia, bezala.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko hasieran,
Ipar Amerikan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak
Texasen aurkituak izan dira.

EZAUGARRIAK: mikrosaurio txiki
hau, uretako animalien gorpu luzea
zuen, 40 orno baino gehiagorekin.
Bere hankak oso txikiak ziren eta igeri
egiteko ez zuten garrantzirik. Anfibio
hau gorputzarekin eta buztanarekin
saihetseko izurdurak egiten zituen
horretarako. Baliteke animali txiki hau,
ornodun gabeetaz elikatzea, ur gozoko plaktona zena. Mikrobachisa
lepospondiloen Peter Pan-a zen, helduek, eltxarrak zeukaten hiru bikoteko
luma zibotak mantentzen bait zituen.
Honelako hau, pidorfismo moduen
ezagutzen da, gaur egungo arrubi
batzuk berbera egiten dute, Necturus
ipar amerikarra bezala. Ajolote mexikarra, apur bat gehiago lortu du,
honek, zapaburuen buztana mantentzen bait dute eta.
TAMAINA: 16 zentimetroko luzaera zuen.
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NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: harrikatzaldi amaieran
Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Txekian
aurkituak izan dira.
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TRIDOBATRACHUS

ANUROREN JATORRIA

EZAUGARRIAK: haren gorputza nahiko motza zen: bizkarrean 14 orno
zituen, anfibio primitiboek zeuzkaten 24
ornoren aldean. Hala guztiz ere, haren
gorputza luzexka zen, igel modernoek
daukatenarein alderatuz gero; izan ere,
igel modernoek 5 eta 9 orno bitarte
dauzkate.
Haien aldaken egiturak erakusten du
igeri egiteko atzera bultzatzen zela atzeko hanka motzekin. Milioika urteren
buruan, litekeena da mugimendu azkar
horrek bilakaera jasan eta egungo igelen jauzi tipikoak sortzea.

P

aleontologoek uste dute
egungo igel eta apoak
temnospondiloen ordenako laberintodontoengandik heldu
direla. Karboniferoaren bukaeran sortu ziren, duela 330 milioi
urte, eta hurrengo 120 milioi
urteetan garatu eta dibertsifikatu
ziren. Anuroen lehenbiziko formak sortu zituzten orduan: seguruena Eryops izeneko anfibioa,
Karboniferoaren bukaeran eta
Permikoaren hasieran Ipar
Amerikan bizi zena. Bi metro
luze ziren haiek, eta litekeena da
urez elikatzea; izan ere, masailezurretako artikulazioaren kokapenak adierazten du ezin zutela
ahoa lurrean zabaldu beren buru astuna lurretik altxatu
gabe.

Triadobatrachusaren burezurra egungo
igelen burezurraren oso antzekoa da; irekiune zabalez
bereizitako hezur ahulen sare fin batu batzuen. Haren entzumena ona zen, atal horretako hezurrak ongi garatuta
baitzeuden, eta tinpano zabalak zituen urez kanpoko soinuak entzun ahal izateko.
Animalia hau anuroen eboluzioaren tarteko fasea da.

Anuro helduak ornodun guztien arteko izaki espezializatuenak dira. Animalien erresumako bizkarrezur laburrena
dute.

Ezberdintasun aski dituzte egungo haien ondokoekiko
(igel eta apoekiko) beste ordena (proanuroak) batean eta
famili propio batean sailkatuta egoteko.
TAMAINA: 10 zentimetro luze zen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasikoaren hasierakoa
Madagaskaren bizi zen duela 2490 milioi urtekoa.
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PALEOBATRACHUS

Igel moderno baten antza handiena duen lehen anfibio
hau, paleontologoen arabera, Triasikoaren hasierakoa da,
duela 240 milioi urtekoa. Triadobatrachus izenekoa da,
eta luzean 10 zentimetrotara ere ez zen iristen.
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EZAUGARRIAK: Paleobatrachusa, igelen adarra arraroa bere eboluzioan, uretako sedimentuetan zegoen,
Europan, Terziaria Eran. Bere zapaburuen fosilak aurkitu izan dira ere. Afrikako azazkal igelaren antza eta
joera izango zuen, agian (Xenopus laevis). Igerilari ona
zen, azkarra edozein arrain moduen, gorpu hidrodinamikoarekin eta hanka sendo eta palma itxurakoak.
TAMAINA: 10 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Eozenotik
Miozenoraino, Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil
aztarnak Belgikan, Frantzian, Montanan eta Wyomingen aurkituak izan dira.

Haren gorputza nahiko motza zen: bizkarrean 14 orno
zituen, anfibio primitiboek zeuzkaten 24 ornoren aldean.
Hala eta guztiz ere, haren gorputza luzexka zen, igel
modernoek daukatenarekin alderatuz gero; izan ere, igel
modernoek 5 eta 9 orno bitarte dauzkate.
Haien aldaken egiturak erakusten du igeri egiteko atzera

bultzatzen zela atzeko hanka motzekin. Milioika urteren
buruan, litekeena da mugimendu azkar horrek bilakaera
jasan eta egungo igelen jauzi tipikoak sortzea.
Triadobatrachusaren burezurra egungo igelen burezurraren
oso antzekoa da; irekiune zabalez bereizitako hezur ahulen
sare fin batu batzuen. Haren entzumena ona zen, atal horretako hezurrak ongi garatuta baitzeuden, eta tinpano zabalak
zituen urez kanpoko soinuak entzun ahal izateko.
Animalia hau anuroen eboluzioaren tarteko fasea da.
Ezberdintasun aski dituzte egungo haien ondokoekiko (igel eta
apoekiko) beste ordena (proanuroak) batean eta famili propio
batean sailkatuta egoteko.

VIRAELLA
EZAUGARRIAK: Paleobatrachusa,
igelen adarra arraroa bere eboluzioan, uretako sedimentuetan zegoen,
Europan, Terziaria Eran. Bere zapaburuen fosilak aurkitu izan dira ere.
Afrikako azazkal igelaren antza eta
joera izango zuen, agian (Xenopus
laevis). Igerilari ona zen, azkarra
edozein arrain moduen, gorpu

hidrodinamikoarekin
eta
hanka sendo eta palma itxurakoak.
TAMAINA: 10 zentimetroko
luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN
ZEN?: Eozenotik Miozenoraino, Europan bizi zen.
Bere lehenengo fosil aztarnak Belgikan, Frantzian,
Montanan eta Wyoming-en
aurkituak izan dira.

EZAUGARRIAK: uste izatekoa
da haren bizimodua egungo arrabioenaren oso antzekoa zela.
Igelari ona zen eta barraskiloen,
harren eta harri azpiko intsektuen
jatun handia; arrautzak errutera
zen leku hazeetako landareak ere
jaten zituen.

U

rodeloen jatorria
misterio handia
da zientzialarientzat.
Haien ustez baliteke
urodeloek eta anuroek arbaso eurak izatea.
Badakigu uhandreak
eta arrabioak Jurasikoaren bukaeran
sortu zirela, eta haien
ondorengo modernoak bizirik dirauten espezializazio txikieneko anfibioak
direla. Apoek eta igelek ez bezala, ez dute metamorfosi
zailik jasaten: larbak eta helduak antzera bizi dira, batzuk zein besteak isats luzeko intsektu-jale igerilariak
dira eta.
Aurkitu den arrabiorik zaharrenari (Karaurus du izena)
erreparatuz gero, konturatzen gara egungoak bezalakoa dela ia-ia, eta atera dezakegun ondorioa da arra-

TAMAINA: 20 zentimetroko luzaera zuen.

bioak oso gutxi aldatu direla haien eboluzioari buruz
ezagutzen ditugun 150 milioi urteetan.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN
ZEIN?:
Karaurus
Asian
(Kazajstan) bizi zen Jurasikoaren
bukaeran.

Karaurus Asian (Kazajstan) bizi zen Jurasikoaren bukaeran, eta 20 zentimetro luze zen. Uste izatekoa da
haren bizimodua egungo arrabioenaren oso antzekoa
zela. Igerilari ona zen eta barraskiloen, harren eta harri
azpiko intsektuen jatun handia; arrautzak errutera joaten zen leku hezeetako landareak ere jaten zituen.
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DIADECTES
EZAUGARRIAK: fosil batzuk anfibio eta narrastien arte nahaste bat
aurkezten dute, hori dela eta, zaila
da inongo taldeetan sailkatzea.
Orokorrean, paleontologoak animali hauek anfibio moduan sailkatzen dituzte, lurrekoak eta oso
espezializatuak zeundenak. Diadectes-aren kasuan, Permiko
hasierako izaki handienetariko bat
izan zen. Bere eskeletoa narrasti
batenaren antza du eta lurrerako
bizitzera bikain egokitua zegoen.
Baina buruaren ezaugarri batzuk
diote ez zela narrasti bat.
Diadectesaren burua espezializatua zegoen, bigarren aho sabai
hezurduna zuen (hauxe narrasti
aurreratuetan aurkitua izan da), baina gutxi garatua
zegoena. Masail hezur motzetan eta indartsuetan, hagin
sendo eta ehotzaileak zituen. Diadectes agian, oskoldun
eta maskordunak jan zezakeen, baina bere gorpu sendoa belar jalea zela dio. Hala balitz izango zen lehen
anfibioa belar jalea eta garai kidea lehenengo narrasti

N

belar jalearekin, Edaphosaurusa, hain zuzen ere.
TAMAINA: 3 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko hasieran
Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak
Texasen aurkituak izan dira.

arrastiak anfibioetatik bilakatu ziren eta
lehenbiziko formak Karboniferoaren azken
aldian agertu ziren, duela 290-300 milioi urte
inguru. Ez dakigu ziur zeintzuk izan ziren aitzindariak, baina paleontologo gehienek anfibio
estegozefaloak izan zirela uste dute.
Ezagutzen ditugun narrastirik primitiboenak
anapsidoak dira. Denek ere burezur sendo eta
astuna zuten; burezur haren zulo bakarrak
begienak eta sudur-zuloak ziren. Masailezurrei
eragiten zieten muskuluak burezurraren barruan
zeuden, eta horregatik haien luzera eta tamaina
murriztuta zegoen. Ondorioz, lehenbiziko
narrasti haiek ezin zuten zabaldu asko ahoa,
ezta indarrarekin itxi ere, eta txiki samarrak
ziren, 20-90 zentimetro luze.
Geroago azaldu ziren narrasti garatuagoek
(diapsidoak) burezurrean masailezurren jardunerako zulo egokiagoak zituzten; narrasti haiek

Zergatik konkistatu zuten
narrastiek Lurra
Espezieak bilakatzen ari direlarik, sortzen diren
talde berriek ingurunean bizirik irauteko aukera
gehiago ematen dizkieten ezaugarri berriak izaten dituzte edo,
bestela, beste ingurune batzuk
konkistatzea ahalbideratzen dieten ezaugarriak. Narrastiak anfibioetatik bilakatu ziren, esan
bezala, eta ondorioz lehorrean
uretatik erabat aske bizirik irauteko ezaugarriak garatu behar izan
zituzten; halako ezaugarri berriak
garatzeari bilakaera-moldaketa
esaten zaio.
Narrastiei uretatik behin betiko
askatzeko bidea zabaldu zieten
bilakaera-moldaketetatik garrantzitsuenetako bat arrautza oskolduna izan zen. Arrautza oskolduna sortuz geroztik narrastiek alde batera utzi zuten ur-larbaren etapa, anfibioek oraindik ere guztiz ezinbesteko
dutena, zeren arrautza oskoldunean elikagai ugari izaten
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punpatuz aireztatzen baitituzte birikak. Bada,
narrastien sistema bestelakoa da; narrastiek kaxa
torazikoari eragiten diote (zabaldu eta uzkurtu) eta
mugimendu horiek birikak aireztatzen dituzte.
Arrautza amniotikoari, zabalkuntza bidezko biriketako arnasketari, eskeletoaren osifikazioari eta
azala gogortzeari esker narrastiek bazter utzi
zuten behin betiko ura. Hala eta guztiz ere, moldaketa horiek guztiak gorabehera narrastiek (anfibioek bezala) badute oraindik eragozpen handi bat,
"odol hotza" izatea. Alegia, narrastiek ezin dute
erregulatu euren gorputzaren tenperatura hegaztiek eta ugaztunek egiten duten bezala, eta ondorioz eguzkiaren berotasunaren menpean bizi dira.
Eguraldiak hotzera egiten duenean, narrastien
gorputz-tenperatura jaitsi egiten da eta beraien
aktibitatea geldotu egiten da.

gehiago zabal zezaketen ahoa eta hala harrapakin handiagoak irentsi, eta gainera masailezurrek indar gehiago egiten zuten, hots, sendoago
ausikitzen zieten harrapakinei.
Ezagutzen dugun narrastirik zaharrena
Hylonomus deritzona da. Narrasti honen hondarrak Eskozia Berriko haitzetan aurkitu ziren;
duela 300 bat milioi urte bizi izan zen, hau da,
uretatik kanpo jauzi egin zuen lehenbiziko anfibioa (Ichthyostega) lehorra kolonizatzen hasi eta
60 milioi urte geroago.
Lehen anfibioak bezala, badirudi narrasti primitibo guztiak Euramerika esaten zaion antzinako
kontinentean soilik bizi izan zirela.

Moldaketak lurgainean
ibiltzeko

baitira erreserban, bai eta uraren antzeko likido batez beteriko zaku berezia ere, enbrioia
uretakoaren antzeko ingurunean haz dadin. Narrastien
arrautzak babes-oskol sendoa
du eta berari esker enbrioia
ingurunetik bakarturik dago
eta harraparietatik salbu; gainera, oskolak deshidrataziotik
ere begiratzen du. Anfibioen
arrautza ez bezala, narrastiena egitura buruaskia da, lur
gainean jar daitekeena.
Hegaztienaren antzekoa da,
baina oskola larru itxurakoa
izaten da ukitzean, nahikoa biguna da eta ur-albumina
gutxiago du.
Idortzearen aurka
Uretatik kanpo egon zitekeen arrautza
oskolduna ezezik (enbrioia ez deshidratatzeko), lehorra erabat konkistatzeko
narrastiek beste moldaketa batzuk ere
behar izan zituzten. Lehenbizikoa ezinbestekoa izan zen arrautzatik irten ondoren deshidratazioari aurre egiteko; hartarako geruza korneoa sortu zitzaien ezkaten edo korazaren gainean, gorputzak
urik gal ez zezan. Bigarrena eskeletoa
osifikatzea izan zen, gorputz-adarrak
sendoagoa izan zitezen, hots, lehorrean
gorputzari eusteko modukoak eta azkar
eta zehatz ibiltzeko modukoak.
Hirugarrenik, bizitza aktiboa izateko anfibioena baino arnas-sistema eraginkorragoa behar zuten, haiek eztarriaz airea

Anfibioak eta arrainak bezala narrastiak gorputza
albo-alboka okertuz ibiltzen dira. Gorputz-adarren
goialdea kanporantz luzatzen dute eta urrats
bakoitzaren luzera bi hanketako artikulazioen artean
dagoen distantziaren araberakoa da. Atzamarrak luzera
desberdinekoak izan behar dira, zorutik aldi berean jaso
daitezen eta hala gorputzaren pisua denean artean hainbanatzeko.
Gorputz-taxueran eta fisiologian izan diren moldaera
horien ondorioz, narrastiek erabat kolonizatu ahal izan
dute lehorra, mendialde garaiak zein itsasbazterrak,
basamortu idorrak zein oihan tropikalak. Narrastiek dino-

SUBMAILA: ANAPSIDOAK

L

ehenengoak eta narrasti zaharrenak ere
anapsidoak izan ziren, berezitasun berdin
bat zuten: bere burua hezur kaiola sendo bat
moduen zen, ez zuen beste zabalgunerik
begiak baino eta sudur zuloak. Masail hezurrak
menperatzen duten giharrak hezur kaiola
horren barne geratzen zen, horrek, bere tamaina eta luzaera murrizten zuen. Horregatik,
narrasti hauek ezin zuten ez zabaldu larregi
ahoa, ezta itxi indar askoaz.
Hurrengo narrastietan, aurreratuagoak zirenak,
buruan zabalguneak agertu ziren, horrek
masail hezurrei aukera gehiago ematen zien.
Narrasti diapsido hauek eta euren ondorengoak, koskada zorrotzagoa zuten eta masail
hezurrak gehiago ireki zezaketen, honela biktima handiagoak irentsi zezaketen.
Gaur egun, narrasti anapsidoen orden bat bizirik dago, kelonioena edo dortokena.

sauru handien garaian jo zuten euren bilakaerako goren
gradua, ezein animaliak ez baitu berdindu haietako batzuen tamaina, ezta geroztik Lurrean nagusi izan diren
ugaztunek ere.
Lehorrean ez da egon ugaztunik dinosauru belar-jale
handien tamainara eta pisura iritsi denik (handienek 4050 tona izan zituzten). Itsasoan, ostera, gaur egungo
balearik handienak dinosaururik handienak baino handiagoak dira.
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ORDENA: KAPTORRINIDOAK
Kaptorrinidoak (kotilosaurioak
deiturikoak batzutan), lehenengo eta aintzinetariko narrastiak dira. Anfibioetatik
eboluzionatu zuten, Harrikatzaldi eraren amaieran,
orain dela 300 miloi urte; 90 miloi urte beranduago,
Triasiko amaieran, guztiz desagertu ziren. Hala ere,
bere kideetatik bi talde ebolutibak osatu ziren: bat
ugaztunetaraino heldu zen eta bestea, dinosauruetara
eta narrasti handienetara.

FAMILIA: PROTPRROTIRRIDIDOAK
Famili honetako kideak ezagutzen diren narrasti zaharrenak dira. Harrikatzaldi amaieran agertu eta Permiko
erdirarte iraun zuten, 50 miloi urteetan zehar.
Protorrotirrididoetatik aurrera talde espezializatuagoak
agertu ziren, dinosauruak, krokodiloak eta pterosaurio
hegalariak, adibidez.

intzinako narrasti talde arrakastatsu
hau, Permiko era guztiaren zehar bizi
zena, ia 40 miloi urte bere desagerketa totala izan arte. Famili honetako ordezkariak
Afrikan, Asian, Indian eta Ipar Amerikan aurkituak izan dira. Nahiz eta aintzinakoak izan,
captorrinidoak euren arbaso, protorrotirrididoak, baino aurreratuagoak ziren. Euren
burua askoz ere gogorragoa zen, buru kaiola goi garezurrera elkartua dago, baita
masail hezurretara ere. Maxilarretan hagin
lerro ugari zituen, hori dela eta, landare
gogorrenak eta koskolak zuten animaliak
ere jan zitekeen.

HYLONOMUS
EZAUGARRIAK: ornodun fosilen
artean, lurrerako bizimodura guztiz
egokituak
zeudenen
artean,
Hylonomusa ezagutzen den zaharrena da: itu bat lurreko bizitzaren
eboluzioan. Bere itxura eta bere bizi
modu eragatik, oraingo musker
baten antza zuen.
Agian, izaki txiki hau intsektuak eta
beste ornodun gabeak jango zituen,
bere hagin konikoekin zanpatuz.
Nahiz eta haginak sinpleak izan eta
espezializatu gabeak, aurreko hortz
batuk besteak baino luzeagoak
ziren, hauxe narrasti aurreratuetan agertzen da.
Hylonomus bikain baino hobeto kontserbatu da Nueva
Eskoziako ikatz geruzan. Harrikatzaldiko amaieran osin
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FAMILIA: KAPTORRINIDOAK

Aintzinako narrastien beste
bi ordenak, captorrinidoak
eta mesosauriak, duela 250
miloi urte baino gehiago
desagertu zirena.

LABIDOSAURUS

uretan likopodio izugarri ugari zeunden, zuhaitzak modukoak. Uholde ugariak enborren behe aldea ezkutatzen
zuten lokatz eta usteltzen ari zen landaretzaren artean,
horrek, likopodioen heriotza erakartzen
zuen, barnetik usteldu egiten bait zen eta.
Honela, lurrean zabalgune zilindrikoak
geratzen ziren eta hauek, usteltzen ari
ziren zabor organikoekin betetzen ziren,
oso erakargarrik intsektu batzuentzat eta
beste ornodun gabekoentzat ere. Animali
hauen presentzia Hylonomusa erakarri
zuen eta gero ezin izango zuen zutineko
horma sakon horietatik ihes egin. Bertan
paleontologoek bere fosilak aurkitu dituzte.
TAMAINA: 20 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: harrikatzaldi amaieran Ipar Amerikan bizi zen.
Bere lehenengo fosil aztarnak Nueva
Eskozian aurkituak izan dira.

EZAUGARRIAK: aintzinako narrasti hau,
gorpuzkera sendoena, animali zabala, buru
handikoa eta buztan motzekoa zen. Bere
itxuraren arabera esan dezakegu lurreko
bizimodura bikain egokitua zegoela.
Captorrinido tipikoa, Labidosaurusak masail
hezurrean hagin lerroak zituen eta denak aldi
berean lan egiten zuten. Hauxe, bere arbasoekin konparatuz, aurrerapen bat zen, protorritorrididoak bakarrik hagin koniko lerro bat
zuten eta. Labidosaurusak zuen hagin lerroak azal une zabal bat zen, indar nahikoarekin
birrintzeko ornodun gabeko batzuek zituzten
estalkiak, marraskiloak eta intsektu batzuk
bezala, eta noski, landare gogorrenak ere.
TAMAINA: 75 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko hasieran Ipar
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Amerikan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak
Texasen aurkituak izan dira.

FAMILIA: PROKOLOFONIDOAK

F

amilia hau mundu guztitik banandua egon zen
Permiko amaieratik Triasiko amaierarte. Bere aintzinako kideak txikiak eta arinak ziren. Ziurrenik nahiko
bizkorrak ziren eta intsektuak eta bestelako ornodun
gabeak jan zezaketen bere masail hezurretan zituzten
hagin indartsuekin. Triasiko aro erditik ordea, familiako
kideak apur bat handiagoak ziren, euren haginak ezberdinak ziren ere. Matrail haginak landareak jaten zituztela adierazten dute. Garezurreko aldamenetik hezur
taket arraroak ateratzen ziren, agian euren defentsa
modua zen belar jale geldo eta sendo hauentzako.

26

EZAUGARRIAK: Pareiasaurido familiaren ezaugarri tipikoak (gorpu sendoa,
burua taketakin eta hezur ormaza)
Scutosaurusean adierazpen argiena izan
zuen. Familiako kide berri hau, bere
kideak baino aguroago mugitzen zen.
Hankak barnerantz zeunden eta gorpuaren behe aldean zituen, besteekin konparatuz, bere pisu ikaragarria mantentzeko.
Hauxe narrasti handienetan hobeagotuko zen, lurra menperatu zuten artean,
dinosauruak, zehazki.
Belar jale hain handiak Pareiasaurus eta
Scutosaurusa bezala, Europaren ekian
Permiko eran adierazten du eskualdeko
inguru giroa epela izango zela eta nahiko
aldagaitza era hartan, narrasti geldi eta
sendo hauek ezin zuten atzerrira joan hotzetik ihes egiteko neguan eta.
TAMAINA: 2,5 metroko luzaera zuen.

P

areiasauridoak aintzinako narrasti handienak izan
ziren, hiru metroak lortu zezaketen eta. Belar jale
sendoak ziren eta hanka indartsuen gainean ibil zezaketen. Familiako kide berrien artean, hankak behe
aldean zeunden, beraz, animalia arrastatu beharrean
nahiko tente ibil zezakeen. Pareiasauridoak Afrika
hegoaldean agertu ziren, Permiko aroaren erdian eta
era hori amaitzear zegoenean, desagertu ziren, hala
ere, Europa eta Asiako leku askotik banandu ziren.

PAREIASAURUS
EZAUGARRIAK: animali borobil eta sendo
hau pareiasaurido tipiko bat zen. Bizkarra azalean zituen hezur xaflen bitartez babestua
zuen. Hankak, sendoak eta indartsuak, aldamenetara joten zuten, narrasti jarreran, gorpu
sendoa mantentzeko, bizkar hezurra oso handia bait zuen. Bere garezurra ere, oso sendoa
zen eta ezten ugari zituen eta baita protuberantzia gariztorrak. Haginak txikiak ziren eta
hosto eran, ertzak zerra erakoak zituen landareen izpiak gogorrak apurtzeko. Aho sabaian
ere haginak zituen, honela landare izpi hauek
hobeto mozten zituen.
TAMAINA: 2,5 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko
era erdian Afrikaren hegoan eta ekian, eta
baita Europaren eki aldean bizi ziren.
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EZAUGARRIAK: Hypsognathusa, familiako
kide berrienetariko bat, belar jale baten ezaugarri asko zituen. Gorpu zabala eta borobila,
horrek dio, ez zela animali bizkor bat. Bere
matrail hagin zabalak egokiak ziren landaretza
gogorra opiltzeko. Buru inguruan zuen eztenak
etsaien aurkako babesa zen, dinosauru odol
zale aurreratuenak bezala, podokesaurioak,
hain zuzen ere.
TAMAINA: 33 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Triasiko
amaieran Ipar Amerikan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Nueva Jersey aurkituak izan
dira.

FAMILIA: PAREIASAURIDOAK
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SCUTOSAURUS

HYPSOGNATHUS

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko amaieran
Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak
Errusian aurkituak izan dira.

ELGINIA
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EZAUGARRIAK: Elginia, pareiasaurido
azkenetariko bat izan zen, eta baita txikienetariko bat. Familiako eztenak zituen,
baina Elginiaren garezur txikinean hedaketa guztiz ikaragarria zen. Aukera gutxi
dago honako hau bere babes modua izateko. Agian, narrasti txiki honek, burua
astintzen zuen ar etsaiei mehatxu egiteko
edota emeak erakartzeko.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko
amaieran Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Eskozian aurkituak izan
dira.

FAMILIA: MILLERETIDOAK

M

illeretidoak anapsido narrasti
famili bat da, garezurrean bi
zabalgune zituenak, begien atzean
zehatz mehatz. Hau nahiz eta ulergaitza iruditu, anapsidoak dira
narrastien artean garezurrean zabalgunerik ez dutenak eta, begiez eta
sudur zuloez gain. Hala ere, millere-

tidoen kasuan, beste ezaugarriak anapsidoen taldearen barne ezartzen dituzte. Ziurrenik, bigarren arrama espezializatu bat izango ziren narrastien eboluzioaren barne eta garezurreko zabalguneak modu aske baten lortu zuten.
Milleretidoak intsektu jaleak izan ziren
eta Permiko eraren erditik bizi ziren
Afrikaren hegoan. Orain arte, ez dira
beste inon bere aztarnak aurkitu.

EZAUGARRIAK: animali txiki hau, musker
antzekoa, nahiko arina zen intsektuak
harrapatzeko. Garezurrean zuen bi zabalguneen ondorioz, paleontologo batzuk teoria bat egin zuten, gaur alboratua dagoena,
Milleretta, edo bere familiako kide zuzen
bat, beste narrasti aurreratuen arbasoa izan
zela, diapsidoena hain zuzen ere, bi zabalgune duena garezurreko aldamenetan.
Talde honetan ia gaur egungo narrasti
gehienak, aurkitzen dira, desagertutako
dinosauruak eta pterosaurioak bezala. Hala
ere, ezagutzen den diapsido zaharrena
Petrolacosaurusa da, Harrikatzaldi eraren
amaierakoa: Milleretidoak baino 40 miloi
urte aurretik bizi zen.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera zuen.

ORDENA MESOSAURIOAK

EH 114 Zk.

M

esosaurioak, antzinako uretako narrastiak ziren,
bide hau berreskuratzea erabaki zuten lehenengo
taldea izan ziren, bere arbasoak lurreko bizi modua
hautatu zutenetik. Permiko garai hasieran agertu ziren
eta denbora gutxi barru desagertu ere. Bere aztarnak
hegoan aurkituak izan dira, soilik.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Permiko amaieran
Sudafrikan bizi zen.
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MILLERETA

baliteke palmeatuak izatea, zabalik zeunden. Aurreko
hankak motzagoak ziren, baina atzamar zabalak eta
palmeatuak zituzten ere. Honela, animalia buztanean
eta atzeko hanken bitartez aurrera joten zuen eta
aurrekoekin norabidea mantentzen zuen, aldiz.
Argi dago, Mesosaurusa oso errez biratu zezakeela,
leku batetik bestera, hala dio bere bizkarrezurrak
zuen estruktura malgua, hala ere ezin zen karabilkatu. Saihetsak oso handiagotuak zeunden, uretarekiko
egokitasun hau oraingo itsas behitan ikusten da ere.
Mesosaurusaren burua luzea eta estua zen, sudur
zuloak mutur goi aldean zituen, begietatik hurbil. Ur
azala ikutu behar zuen bakarrik, ikus eta arnasteko.
Hagin luze eta makal ikaragarriak laztutzen zuen
masail hezur luzeak. Hagin bakoitza ortzulo obi baten
barne zegoen, haragi jaleen ezaugarri bat da, hain
zuzen ere. Hala ere, haginak ahulegiak ziren tamain
handiko animaliei eraso egiteko. Ziurrenik, zetabe bat
osatuko zuten, egokia izkirak eta beste uretako animali batzuk harrapatzeko; honela, gaur egundo flamenkoak elikatzen dira mokoan duten orraz modukoaren bitartez.
Mesosaurusaren garrantzia eboluzioan, ez da uretarako zituen egokitasunarengatik, bere banaketa geografikoarengatik baizik eta. Bere aztarnak, Afrikako
hego aldean eta Amerikako hego aldean ere aurkituak izan dira, lehenengo frogak biologiko hauek
adierazi dute noraez kontinentala edo plaka tektonikoen teoria. Ezaugarri honetako animali batek ezin
izango zuen Itsas Atlant hegoaren zehar igeri egin
eta. Hori dela eta, argibide bakarra bere banaketa
ikusgarria adierazteko da, bi hego kontinente hauek,
Mesaosaurusa bizi zenean oraindik ez zirela banandu.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Permiko hasieran
Afrikaren hegoan eta
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FAMILIA: MESOSAURIDOAK
Mesosaurioen famili bakarreko kideak uretako bizitzera moldatuak zeunden; buztan luzea eta zabala,
atzeko hanka luzeak eta aurrekoak uretako mugimenduetara ohituratuak zituzten. Agian, ureko plaktona
euren hagin zorrotzen bitartez, masail hezur.

MESOSAURUS
EZAUGARRIAK: animali txiki hau, lehen narrasti
izan zen, uretako bizitzera bueltatzeko erabakia
hartu zuena, horretarako egokitasun handiak bait
zituzten eta. Bere buztan luzea saihetsetan estutua
zegoen eta agian, hegal batek bere luzaera guztia
zeharkatzen zuen, bai behetik, bai gainetik. Atzeko
hankak luzeak ziren eta atzamarren hezur zabalak,

KELONIOEN JATORRIA ETA BILAKAERA

G

aur egungo lurreko eta uretako dortokak narrasti kelonioen talde zaharretik bizirik
iraun duten azken espezieak
dira. Gainerako espezieetatik
burua, isatsa eta hankak izan
ezik gorputzeko gainerako atal
guztiak goitik eta behetik oskolez inguraturik edukitzean
bereizten dira. keloni askok
burua eta hankak oskolaren
barrunbera sar ditzakete, eta
hala gorputz osoa babes dezakete arriskuetatik.
Dortoka antzeko narrastien lehenbiziko fosilak duela 215

milioi urtekoak dira, Triasikoaren azken aldikoak; gaur

rrak mehetu zaizkie. Gehien bat uretan bizi
diren espezieetan (itsasoko dortokak) oskoleko hezurrak txikitu egin dira eta eremu handiak daude beraien artean.
Horrez gainera, espezie bakoitzaren bizimoduak aldaketak ekarri sortu ditu beraren oskolean. Esaterako, lehorreko dortokek oskol oso
ahurrak dituzte, harrapariek ausiki egin ez diezaieten, eta uretakoek oskol zapal eta hidrodinamikoak dituzte (apoarmatuak).
Arnasketa: birikak eta azala
Lehorreko espezien ondorengoak direnez,
dortokek biriken bidez hartzen dute arnasa.
Hala ere, oskolaren zurruntasuna dela eta,
arnasa hartzeko modua ez da gainerako ornodunena bezalakoa. Dortoka gehienek biriketako presioaren aldaketak hanketako poltsetan
handitzen eta uzkurtzen diren muskuluen
bidez sortzen dituzte. Gainera, sabelaldeko
muskuluek birikak zanpatzen dituzte, barruko
organoak haien aurka bultzatuz, eta horrela
arnasketa-mugimenduei laguntzen diete.
Horrez gainera, uretako espezieek biriken
bidez ezezik azalaren, eztarriko gainestalduraren eta
kloakako poltsa horma meheen bidez ere eurenganatzen dute oxigenoa (horrelako poltsak apoarmatuek
dituzte). Bitarteko bakoitzaz zein gradutan baliatzen
diren, espezieen araberakoa da.
Uretako dortoka batek urpean igaro dezakeen denbora

Oskola, dortoketan
gorputz-taxueraren
giltzarria
Dortokak dira oskol-armadura duten ornodun bakarrak.
Oskola 51-61 hezurrez osaturik dago eta bi atal ditu: bizkarraldea, bizkarra babesten duena, eta petoa, sabelaldea babesten duena. Bi
atalok petoen luzapen-hezurren bitartez lotzen zaizkio
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egungo espezieak antzinako
dortoka haien ondorengoak
dira.
Kelonioen ordenako dortoka
haiek ere egungoen antzeko
oskola zuten gorputzaren
babesgarri, baina ezin zuten
ezkutatu burua barruan, eta
hortzak zituzten.
Adituek oraindik ez dute argitu zeintzuk izan ziren dortoka
zahar haien aurrekoak, baina
paleontologo askok uste dute
jatorria narrasti anapsidoen
lehen taldeetako batean
egon behar dela (Permikoa),
batez ere eskeletoan antzeman dituzten antzeko ezaugarriak direla eta.
Gaur egunean bizi diren dortoka guztietatik arrakastatsuenak kriptodiroen taldekoak izan dira; izan ere egungo
dortoka gehienak talde horretakoak dira. Ia denek sar
dezakete burua oskolaren
barruan, lepoa makurtuz eta
goitik behera uzkurtuz.

espeziearen, uraren tenperaturaren eta bertan disolbaturik dagoen oxigenoaren araberakoa da. Apoarmatu
korrontezaleak eta apoarmatu istilzaleak urpean hibernatzen dute lozorroturik, eta asteak eman ditzakete azaleratu gabe.

ORDENA: KELONIOAK
elkarri, gorputzaren alboetan dauden hezurrezko zubien
bitartez. Bizkarraldeko oskola azaleko geruza dermikoan sortutako hezurrez osaturik dago; hezurrok elkarrekin
eta saihets eta ornoekin bat egin daude.
Oskoleko hezurrak epidermisetik sortutako
ezkata handiek estaltzen eta sendotzen
dituzte. Petoa eskapula-gerriko hezurrez
eta sabelaldeko saihetsez osaturik dago.
Babes-armadura honek hain izan zuen arrakasta handia, ezen dortoken gorputz-taxueraren giltzarri bihurtu baitzen. Hasieran istingadietako animalia erdi-uretakoak izanik,
espezie batzuk erabat lehorreko bilakatu
ziren eta baso, larre eta basamortuetan
bizitzen hasi ziren; beste batzuek, aldiz, uretara jo zuten eta estuarioak, ibaiak eta itsasoa kolonizatu zituzten.
Alabaina, hasieran arrakastatsu suertatu
zen oskol gogorra arras txikitu da gaur
egungo espezie modernoetan.
Testudinido handiek, Galapagoetako dortoka erraldoiak bezala, oskol handiari eutsi
diote, baina ordainetan erabat arindu behar
izan dute euren pisua, eta horretarako hezu-

L

urreko eta uretako dortokak, antzinako narrasti talde honen artean, quelonioak, bizirik iraun duten bakarrak
dira. Beste narrastietatik ezberdintzen
dira gorputz osoa, burua, buztana eta
hankak ezik, bai gainetik, bai behe aldetik oskol baten barnean sartua dagoelako. Askok burua eta gorputzadarrak
oskol barnean berrekarri dezakete, eta
honela babes osoa lortzen dute.
Antzinako quelonioak ere, Triasiko
amaierakoak direnak, oskola zuten ere;
egitan, gaur egungo dortokek ia ez dira
geroztik aldatu, orain dela 200 miloi urtetik. Beste anapsido batzuek moduen,
garezur sendoak zituzten, begien eta sudur zuloen zabalguneekin soilik. Aietasunagatik, anapsidoen submailan sailkatzen dira, nahiz eta paleontologo batzuk esan, euren anatomia hain espezializatua izanda eta bere bizitza beste
narrastiek zeramatzatena baino hain ezberdina izanda,
euren submail bat izan beharko luketela, testudinadoena,
hain zuzen ere.

Quelonioen bi suborden existitzen dira, bizirik irauten duten
lurreko eta uretako 230 dortoka espezieak barnean daude.
Animaliak burua oskol barnera berrekartzen duen moduagatik bereizten dira; lepoa albo batera makurtuz (pleurodiroak) edo atzerantz zutin eran berrekartzen (criptodiroak).
Hirugarren subordeneko kideak (proganoquelidioak) guztiz
desagertu dira, baina quelonioen taldearen arbasoak dira.
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P

roganoKelidioak lurreko narrastiak ziren, dortoken antzerakoak, gorpua oskol baten barnean
zituen. Bere eboluzioa Triasiko
amaieran hasi zen, orain dela 215
miloi urte, eta ziurrenik eurak izan
dira gaur egungo dortoken, bai urekoak, bai lurrekoak, oinarria. Ez dira
proganoquelidioen arbasoak ezagutzen, hala ere paleontologo askok
uste dute lehenengo anapsido taldeak aztertu behar zirela, agian captorrinidoen artean.
FAMILIA: PROGANOKELIDOAK
Aintzinako lurreko dortoka gehienak famili honen barne
daude, Triasiko eraren amaieratik datatuak daude. Hobe
kontserbatuak dauden eskeletoak Alemanian aurkitu

izan dira, hala ere, Asiako hego ekialdean aztarnak aurkitu dira ere eta baita Ipar Amerikan eta Afrikako hegoan
ere. Gaur egungo dortokak dituzten ezaugarri ugari, antzinako eboluzio era honetan garatu egin ziren.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasiko amaieran
Europan bizi zen. Alemanian bere fosil aztarnak aurkitu
izan dira.
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SUBORDENA: PROGANOKELIDOAK

rantz zijoazenak, hankei
babes pixka bat eskainiz.
Animaliaren bizitzaren
zehar, oskola adarki leun
batzuk estaliko zuten,
oskolaren orratzarako eta
beste zenbait apaingarri
egiteko erabiltzen dena.
(Adarki ez da fosilizatzen,
baina hezurretan markak
lagatzen ditu, bere aztarna agerian utzirik).
Proganochelys
hagin
bakarrak aho sabaian
aurkitzen ziren. Bestalde,
adarki mokoa eta hagin
gabekoa zuen, oraingo
dortokak moduen. Eurak
bezala, ziurrena da Proganochelysa bere denbora
gehiena igarotzen zuen landaretzaz elikatzen, lurrean
jaiotzen zena.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.

SUBORDENA: PLEURODIROAK
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PROGANOCHELYS
EZAUGARRIAK: lurreko dortokaren itxura
eta estruktura ongi garatua zegoen aintzinako quelonio ezagunetan. Egitan, Proganochelys dortoka moderno baten antza zuen,
baina bereak ezin zuen burua berrekarri
(volver a traer hacia si) edota hankak oskol
barnean sartu. Antzinako dortoka honen gorputza motza eta zabala zen, hamar orno,
soilik, bizkar hezurra osatzen zuen. oraingo
quelonioak ezaugarria hau dute ere, horregatik dira bizkar hezur motzena duten animalia, igelen ondoren noski. Proganochelysaren burua eta lepo motzak (8 ornoengatik
osatua) hezur eztenen bitartez laztuak zeunden.
Proganochelysaren oskola, bizkar armarri
bat edo oskol zabal eta handitu batek osatzen zuen eta baita, hezur xafla laun batzuk
(plastrona) sabel babes moduen. 60 plakak,
tamaina ezberdinekoak, oskol hau osatzen
zuten, orno eta beheko saihetsekin ondo
fusionatua zegoena. Hauek eta gaur egungo
dortoken oskolaren antolatzea era berdina
da. Hala ere, bizirik dauden bere ondorengoekin duten ezberdintasuna da,
Proganochelysak xafla osagarri batzuk
zituela, oskolaren ertzaren inguruan, kanpo-
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retako quelonio taldeko kide batzuk
orain arte bizirik irauntea lortu dute. Burua
berrekartzeko moduagatik bereizten dira,
oskol barnerantz hain
zuzen ere, lepo motza
alde batera makurtu
egiten dute, hori lortu
dezakete orno bitartean
duten artikulazioengatik. Pleurodiroak, Jurasikoan agertu ziren,
munduko erreka eta
aintziretan ugariak izan
ziren. Orain bakarrik,
49 espezie bizirik mantentzen dira, bi familiatan banantzen direlarik:
pelomedusidoak
eta
quelidoak. Euren kide
guztiak hego aldeko
erreka eta aintziretan
bizi dira.
FAMILIA: PELOMEDUSIDOAK
Ur dortoka hauek pleurodiro ugarienak izan ziren
Kretazeo amaieratik aro Tertziarioa hasi arte. Gaur

egun, 19 espezie geratzen dira bakarrik, erreka et aintzira
tropikaletan
bananduak,
bai
Afrikan,
Madagascaren eta Hego Amerikan ere.

EZAUGARRIAK: dortoka hau orain dela 3
miloi urte desagertu
zena, pleurodiroen artean erraldoi bat zen; egitan esanda, existitu den
ur gozoko dortoka handiena izan da. Bere
ondorengo modernoak
ez dute bere tamain
handia: bizirik dauden
espezietatik, Orinoko
eta Amazonasko, Arrau
dortoka, (Podocnemis
expanda) handiena da,
eta ez du 75 zentimetroko luzaera baino
gehiago.
Oskol sendoa, Stupen-demysaren bizkarra babesten
zuen, oso zabala zen eta 1,8 metroko luzaera zuen.
Bere pisua permitituko zion animaliari urpean denbora
asko egotea, alga eta ureko landare nahikoen bila, bere
gorpu sendoa mantentzeko beharrezkoa.

EZAUGARRIAK: bere tamaina handiaz gain, korazatu
dortoka honen ezaugarri ikusgarrienetariko bat da
buruan zuen hedaketa lilugarria: ezten handi batzuk,
horietako bi aldamenetara zijoazenak, horrek buruari
60 zentimetroko zabaltasun bat ematen zion. Ezten
hauek ondorioz, zalantza dago, Meiolania ziurrenik
ezingo zuela burua berrikara oskol barnera arriskutan
sentitzen zenean. Hala ere, oskola bizkarra babesten
zion, eta buztana hezur eraztun eta taket batzuen
barne zegoen.
TAMAINA: 2,5 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Pleistozenoaren
zehar Australian bizi zen.
Queensland, Nueva Caledonia eta Lord Howe ugartean aurkitu dituzte bere fosilak.

TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Pliozeno hasieran
Hego Amerikan bizi zen. Venezuelan aurkitu dituzte
bere lehenengo fosil aztarnak.
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SUBORDENA: KRIPTODIROAK

K

riptodiroak, quelonioen
artean arrakasta gehien
lorturiko taldea, gaur egun
arte bizirik iraun da: oraingo
dortoka moderno gehienak
suborden honetan biltzen
dira. Ia denak burua berrekarri dezakete oskol barrurantz, lepoa zutin jeitsi eta
atzerantz erakarriz.
Criptodiroak talde bezala,
Jurasikoan zeunden lehenengo pleurodiroekin batera, paraleloki eboluzionatu
zuten. Hala ere, eraren
amaieran, asko dibersifikatu
ziren eta pleurodiroak, munduko itsasoetan, erreka eta
aintziretan ordezkatu zituzten, lurrean izaki berriak
garatzen ziren aldian.
FAMILIA: MEIOLANIDOAK
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MEIOLANIA

STUPENDEMYS

Famili honetako lurreko dortokak Kretazeo amaieran
agertu ziren eta denbora gutxian desagertu ere,
Pleistozenoan, duela 2 miloi urte gutxienez. Nahiz eta,
burua berrekarri ezin izan oskol barnera, beste babes
era batzuk zituzten

TESTUDO ATLAS
EZAUGARRIAK: desagertutako Testudo
atlas-a, inoiz bizi izandako dortoka handiena
izan da. Batzutan Colossochelys izendatu
zaia, "oskol ikaragarria" esan nahi du. 4
tonako pisua zuen. Elefantiar hankak, gorpuaren aldamenetara aurkitzen ziren,
narrastiak bezala eta bizkar oskolaren pisua
eramaten zuten. Oinazpi trinkoko kuxinak
pisua banantzen zuen hanka bakoitzean
zituen bost atzamarretan, azazkal sendoak
zituen ere: hauxe berbera gaur egungo elefanteetan ikus daiteke ere.
Ziurrenik, Testudo Atlasa bakarrik landareak
jaten zituen, bere kide gehienak moduen. Ia
ziur bere denbora gehiena elikatzen igarotzen zuela, hostoei koxka egiten bere moko
zorrotza eta hagin gabekoa erabiliz, erasoen beldurrik
izan gabe. Era horretako odol zale batek, sable hagine-
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ko tigrea bezala, dortoka erasotzen saiatzen bazen,
orduan hauxe hankak oskol barnean sartu eta hezur
kaiola gogor baten bihurtzen zen, beraz ezingo zuen ez mugitu, ez biratu lur gainean.
Desagertutarko dortoka honen baliokidea
gaur egun, bere pisua eta tamaina kontutan
izanik, Galapagos ugarteetako dortoka erraldoia da, Geochelone elephantopus deiturikoa; baina animali hau bakarrik 1,2 zentimetroko luzaera du (T. atlasen erdia) eta 225
kilo pisatzen ditu soilik.
TAMAINA: 2,5 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?:
Pleistozeno eraren zehar Asian bizi zen.
Indian aurkitu dira bere lehenengo fosil
aztarnak.
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rotostegidoak bere kideen artean lurrean egon
diren itsas dortoka ikaragarrienetarikoak eduki
dute. Orain den denak desagertu dira, baina Kretazeo
eraren amaieran bere une arrakastatsuena izan zen.
Orduan, protostegidoen famili kideak bi ezaugarri printzipal zituzten, itsas dortokak ur gozoetako eta lurreko

dortoketaz bereizten dutenak. Aldez aurretik, itsasoan
etsai gutxiago zeunden, beraz ez zuten behar oskol
hain sendoa, hori dela eta, euren oskolak estruktura
askoz ere arinagoa zuten, horrek uretan egiten zuten
mugimenduak errazten zien. Aldi berean, aurreko eta
atzeko gorputzadarren atzamarrak itsasoko bizitzara
egokitu ziren hegaletan bihurtu arte.

skol biguneko familia dortoka hau, itsas dortokekin
batera agertu ziren, Jurasiko amaieran, hain zuzen
ere. Aitzinako dortoka espezializatu multzo bat osatu

zuten, arrakasta pixkat lortu zuten, gaur egun oraindik
30 espezie daude, bai Ipar Amerikako, Afrika eta Asiako
aintzira eta erreketan.

PALAETRONIX
EZAUGARRIAK: Palaeotronix ur
gozoko dortoka espezializatua zen.
Bere kideekin zuen ezberdintasuna
zen, lepo luze eta mugikorra zutela,
euren oskola azalez estalita zegoen
hezur xaflak eduki beharrean eta
bere hanketan hiru hatzamar zituen
bakarrik. Paleontologoek uste dute
paleotronix oso berdintasuna zela,
bai ere itxuran, bai bere bizi moduan
ere, gaur egungo kideekin, oskol
biguneko dortokak, trionix generokoak direnak, Afrika eta Ipar Amerikan
bizi direnak, zehazki. Eurak bezala
baliteke omniboroak izatea eta bere
mokoaz intsektuak, maskordunak,
karramarroak, ureko landareak eta
baliteke arrain txikiak jatea ere.

ARCHELON
EZAUGARRIAK:
Kretazeo itsasoetako dortoka erraldoi hau, xafla
ugariko oskol sendoa ez
zuen, ezaugarri hau lurreko eta ur gozokoetakoetan identifikagarria zen,
ordea. Archelonko oskola
ordea, zeharkako zutoinekoa zen, hezur saihetsak bizkar hezurretik
jaiotzen zirenak osatzen
zuten. Agian, saihetsak
azal lodi batez estalitak
zeunden, narruko gogortasuna edukiko zuena
(hauxe, oraingo laud dortokan ikus daiteke), eta
ez ohizko xafla korneengatik.
Ureko dortoka antzinako
honen
gorputzadarrak
hegal sendoetan bihurtu
ziren, honela arraunean
egin zezaketen uran
kolpe zutin indartsuak
emanez; pinguinoen urpeko hegalaldiekin konpara dezakegu. Archelon
aurreko hegalak, ondo
garatuak zeunden, bultzatzaile lan gehiena
egingo zuten.
Laud dortoka modernoa bezala, agian Archelonek
medusak jaten zituen ere, euren gorpu biguna ez zuen
inongo oztoporik narrasti hauen masail hezur
meheientzat eta dortokaren moko hagin gabekoarentzat.

O

TAMAINA: 45 zentimetroko luzaera
zuten.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?:
Paleozeno garaian Ipar Amerikako
mendebaldean bizi ziren.

AINTZINAKO DIAPSIDOAK SUBMAILA: DIAPSIDOAk

G

TAMAINA: 3,7 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Kretazeo amaieran
Ipar Amerikan bizi zen. Kansas eta Dakota del Sur-en
aurkitu dira bere lehenengo fosil aztarnak.

aur egungo narrasti gehienak
diapsidoen submailan sailkatuak daude, antzinako talde hau,
Harrikatzaldiko eraren amaieran
agertu zen, duela 300 miloi urte.
Animali hauen garezurrak bi zabalgune alde bakoitzean, eta begien
ostean, edukitzeagatik bereizten
da. Maxilarren giharrak lotailuen
bidez bilduak daude eta zabalgune
hauen bidez banandu egiten dira,
animali honi masail hezur indartsuak eskainiz; honela guztiz zabaldu zezaketen eta tamaina handiko
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PETROLACOSAURUS
EZAUGARRIAK: hau da ezagutzen den narrasti diapsido zaharrena, alboetan zuen bi zabalgune identifikagarriak zituen, gaur
egungo muskerretarren antza
zuen, baina hanka luzeagoekin
eta buztana, gorputza eta burua
batera, bezain luzea zen.
Ziurrenik, Pletrolacosaurusaren
joera oraingo musker baten antzekoa
izango
zen
ere.
Dirudienez, ehizari trebea zen,
intsektu eta onordun gabeak
jaten zituena.
Eskualde menditsu idorretan bizi
zen, gaur Kansas dagoen tokian,
ikatz agertzen ari zen aintziren
gainean, Harrikatzaldiko eraren
amaieran (Pennsylvaniense).
Aintzinako narrasti honen masai
hezurrak hagin zorrotzak eta ugariak zituen, goi aldean bi letaginekin, bere banaketa Hylonomusarena gogorarazten digu, ezaguturiko
narrasti
zaharrena.
Garezur diapsidoa hasi berri
garatutako zabalguneak izan
arren, Petrolacosaurusaren masail hezurra ez zen oso indartsua. Baliteke, zabalgune hauek
izatea garezurra arintzeko, eta ez
masail hezurraren giharren zutoin
bat izateko. Eginkizun hauxe,
geroko diapsidoetan agertuko
zen eta.
TAMAINA: 40 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN
ZEIN?: harrikatzaldi era amaieran ipar Amerikan bizi zen.

ORDENA: AREOSZELIDIOAK
Lehenengoko eta antzinako narrasti diapsidoak areoszelido txikiak izan ziren, musker antzerakoak, lepo
luzeekin eta hankak arin eta korrikariekin. Bakarrik lau
genero ezagutzen dira, bi familiatan sailkatuak daudenak. Harrikatzaldiko amaieratik Permiko erdiraino bizi
izan ziren: 40 miloi urteko era baten gutxienez.

AREAOSCELIS
EZAUGARRIAK: Araeoscelis-a da
Petrolacosaurusaren ahaide hurbilena, nahiz eta miloi urte ondoren
bizi. Bi animaliek itxura antzerakoa
zuten: muskerrak ziruditen, hanka
luze eta korrikariekin, lepo luzea
eta buru txikia. Baina, Araeoscelisaren haginak eta bere aurreko
ahaidearenak ezberdinak ziren,
horrek pentsa arazten du bere elikadura espezializatua izan zena.
Hagin txikiak eta zorrotzak izan
beharrean,
Araeoscelisak handiak, motzak eta koniko erakoak zituen,
horrek apropos bihurtzen zituen intsektu batzuen kitinazko
estalkia apurtzeko, kakarraldoena bezala. Elikadura espeziliazatu honek, Araeoscelisaren garezurraren aldaketa
estruktural bat ekarri zuen. Bere garezurreko zabalketa
pare bat, diapsidoetan oso arrunta bestela, hezurtzapen

COELUROSAURUS
EZAUGARRIAK:
antzinako narrasti
hau, airean erakan
egiteko egokitua
zegoen eta ziurrenik oraingo Asian
hego aldean dauden
muskerren
antza zuen, dragoi hegalaria izendatuarekin (Draco
volans).
Coelurosauravusaren saihetsak oso luzatuak zeunden
bere gorputzeko aldamenetara. Posible da azal geruza
batek saihetsak harremanetan jartzea, bi "hegal" osaturik, 30 zentimetroko zabalera edukirik. Dirudienez,
narrasti hau basoan bizi zen, gaur egungo dragoi hegalaria moduen, eta zuhaitz batetik bestera erakan eginez
joaten zen, intsektuak jaten. Erakan egiten zuenean
hankak luzaturik mantenduko zituen eta erpeak zabalik
haizean erresistentzia gehiago edukitzeko eta atseden
momentuan hortzak ateratzeko. Coelurosauravusaren
garezurra antzinako diapsidoena baina arinagoa zen.
begi barneak oso handiak ziren eta hezur orla handia
zuen garezur oinarrian, agian bere gorpuaren izaera
aerodinamikoa handitzeko.
TAMAINA: 40 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Permiko amaieran
Madagascaren bizi zen.

bat jasan zuen. Hauxe agian izan zen egokitasun bat bere
garezurra indargortzeko, animaliak koxkada indartsuago
bat lortzeko, honela elikagai gogorrak zatitu zitekeen.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Permiko hasieran bizi
zen, Ipar Amerikan. Texasen bere lehenengo fosil aztarnak
aurkitu izan dira.
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biktimen gainean gogor ixteko aukera ematen zien.
Diapsidoak ez dira bakarrik antzinako talde bat, multzo
garrantzitsua da eboluzioarako, euren artean gaur
egungo narrastien arbasoak aurki ditzakegu eta (muskerrak, sugeak eta tuatarak), eta baita lurra menperatu
zuten narrastien arbasoak ere (dinosauruak eta desagertutako pterosaurioak eta oraingo krokodiloak).
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T

alatosaurioak narrasti diapsido beste talde bat izan ziren,
Triasiko eran bizi izan zirenak. Uretako bizitzara egokituak zeunden, agian denbora gehiena itsasoan igarotzen
zuten eta bazterrera arbitzeko bakarrik abiatzen ziren.

Europan eta Ipar Amerikako mendebaldean aurkitu izan
diren Talatosaurio bakarrak hiru familiatan sailkatzen dira,
eta askeptosauridoena ezagunena da

ASKEPTOSAURUS
EZAUGARRIAK: uretako bizitzara egokituak dauden beste animali asko bezala,
Askeptosaurusaren enborra eta lepoa
luzeak eta argalak ziren. Buztana oso
luzea zen ere, zinta bat moduen, eta
gorputzaren luzaera erdia osatzen zuen.
Animalia akaso uran mugimendu makurrak edukiko zituen, gorputzarekin eta
buztanarekin egindakoak, aingira bat
bezala. Igeriketan bere hankak paper
bat eduki izango zuten ere, zabalak eta
palmeatuak ziren, eta ziurrenik animalia
honela norabidea mantendu eta abiadura gutxigotu egiten zuen.
Askeptosaurusak masail hezur luzeak
zituen eta hagin zorrotzekin ere. Agian,
ur sakon handietara jeitsi zitekeen, jaten
zituen arrainen bila, hauxe bere berezitasunengatik jakin dezakegu. Bere
begiak handiak ziren, itsas sakoneko
argi itzalean ikusteko eta hezur xafla
baten bitartez indargortuak zeunden,
honela ur sakoneko presioak ez zien,
presioaren eraginez, begiak zanpatzen.
TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?:
Triasiko era erdian Europan bizi ziren.
Suizan bere lehenengo fosil aztarnak
aurkitu izan ziren.

ORDENA: KORISTODERIOAK

N

arrasti multzo bitxi bat, krokodilo antzerakoak, diapsidoengatik banandu ziren
Kretazeo hasieran, duela 140 miloi urte.
Coristoderioak Ipar Amerikako, Europa eta
Asiako eki aldeko erreka eta aintziretan bizi
ziren Terziario era arte ere. Eozenoan desagertu ziren, duela 50 miloi urte.

CHAMPSOSAURUS
EZAUGARRIAK: bere masail hezur luze
eta mehekin, hagin zorrotzekin laztuak,
Champsosaurusa konfunditu zitekeen
Indian gaur egun aurkitzen den gabialarekin, krokodiloaren ahaide hurbila, hain
zuzen ere. Baina, nahiz eta, bi animaliak
narrasti dipsidoak izan, ez dira familia
berdinekoak. Euren antza uler daiteke
eboluzio konbergentearengatik, hori dela
eta, bizitzarako egokitasuna giro berdin
baten egiten du animali ezberdinek, inolako erlaziorik ez dutenak, itxura berdina
eta askotan jarrera berdina edukitzea.
Champsosaurusa, Europa eta Ipar Amerikako mendebaldeko erreka eta aintziretan bizi zen, Kretazeo amaieratik Terziario era hasi arte. Ziurrenik, alboko uhinduren
bidez, bere gorputz makurrak igeri egiten zuen; hanka
luzatuz eta aldamenetara itsasiak eramanda, efektu
hidrodinamiko handiagoa izateko, honela, gaur egungo
krokodilo eta itsas iguanen igerika mota erabiltzen zuen.
Narrasti hau arrain jale bat zen, masail hezur indartsue-

kin, garezurrak begi ostean duen sendotasuna ikusita,
toki honetan masailaren giharrak finkatuak egon zitekeen.
TAMAINA: metro bat eta erdiko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Kretazeo amaieratik
Eozenora bizi zen, Europa eta Ipar Amerikan. Belgika,
Frantzia, Alberta, Montana, Nuevo México eta Wyomingen bere lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

ORDENA: EUSUKIOAK

E

osukioak uste da, musker antzerakoak, direla
narrasti diapsido aurreratuen arbasoekiko talde hurbilena, horietako asko gaur egun arte iraun dute, suge
eta musker moduan ezagutzen ditugularik. Eosukioak

HOVASAURUS
EZAUGARRIAK: musker antzerako uretako narrasti
honen ezaugarri ikusgarriena buztana da, gorpua baino
bi bider luzeagoa, sendoa eta alboetan estutua zegoena. Buztaneko orno bakoitza erdiko lerroaren behe eta
goi aldetik zijoan. Honen ondorio, animaliaren buztana
hegal zabal bat eta zurruna osatzen zuen, horregatik
bikain igeri zitekeen. Hovasaurusaren beste ezaugarri
bitxi bat da, ia aurkitu diren espezie gehienen sabeletan
uharri ugari zituztela. Argi dago, narrasti hauek harriak
irensten zituztela lasta moduen erabiltzeko eta honela
aguro urperatzen zien jaten zuten arrainen bila edota
urpean egoteko jaten zuten bitartean.
TAMAINA: 50 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Permiko amaieran
Afrikan bizi zen. Madagascar-en bere lehenengo fosil
aztarnak aurkitu izan ziren.

Permiko amaieran agertu ziren eta Triasiko era erdiraino
iraun ere. Lau familiatan sailkatu ziren, bere kideen
banaketa Afrikako hegoan eta ekian dago eta baita
Madagascaren ere. Tangasaurido familia bi kide ditu.
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E

sfenodontos (rincocefaloak deituak ere), antzinako
lepidosaurio narrasti taldea osatzen dute.
Diapsidoak jasan zuten eboluzio printzipaletik arrama
bat dira, gaur egungo musker eta sugeetara daramana.
Esfenodontoen taldea, oso bereiztea egon zena,
Triasiko amaieran agertu ziren, orain dela 200 miloi urte,
eta bere familia askok hurrengo eran eboluzionatzea

lortu zuten, Jurasikoan, hain zuzen ere. Hortik aurrera,
taldearen beherakada gertatu zen, agian benetako muskerrekin eduki zuten konpetentziaren ondorioz, hauek
bikain kokatuak zeunden eta. Gaur egun, iraun den kide
bakarra esfenodontoen ordenean tuatara da,
Sphenodon punctatus, eta Nueva Zelandan bizi da soilik.

PLANOCEPHALOSAURUS
EZAUGARRIAK: animali hau musker antzera
zuen, buru handia eta hanka luzeak, esfenodontoen artean lehenetarikoa izan zen eboluzionatze orduan. Bere eskeletoa gaur egungo
tuatararena, Nueva Zelanda bizi denarekin ia
berdin berdina da, bakarrik garezurra da aitzinakoa, haginak masaileko hezurrekin bilduak
bait daude eta, maxilarreko arkuetara eutsiak
egon beharrean, gaur egungo muskerrak bezala.
Planocephalosaurus-aren haginak indartsuak
ziren eta bere masail hezurrak koskada ikaragarria emateko kapaza izango zen. Ziurrenik intsektuak haizean harrapatzen zituena eta haginekin zanpatu ere. Agian bere elikadura koko eta marraskiloen bitartez osatzen zuen eta
behinik behin musker txikiren batekin ere.

TAMAINA: 20 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Europan Triasiko
amaieran bizi zen. Ingalaterran bere lehenengo fosil
aztarnak aurkitu izan ziren.

G

aur egungo muskerrak,
dortokak eta krokodiloak
ez bezala, narrasti diapsidoen
leinu oso zahar baten ondorengoak dira, ziurrenik ere
eosukioen ondorengoak; narrasti haiek Permikoaren
azken aldian sortu ziren, duela
250 milioi urte inguru, eta
Triasikoaren erdi aldera arte
bizi izan ziren. Narrastiok arinak dira, gehienak nahikoa txikiak, eta sortu zirenez geroztik
ez dira aldatu, luzaro iraun ez
zuten barietate batzuk izan
ezik, esaterako mosasaurioak,
barano primitiboen adar batekoak. Paleontologoek uste
dute animalia hauek bilakaeran izan duten arrakasta burezurreko eta masailetako hezurretan datzala; izan ere, hezurrok katea mugikorra eratuz
artikulatzen dira, eta horrek
malgutasun eta indar handia
ematen dizkie masailezurrei.
Masailezurrak indar handiarekin eta ziztu bizian itxi ahal izatea moldaketa beharrezkoa eta oso eraginkorra izan zen intsektuak harrapatzeko (muskerren elikaduraren oinarri dira).
Muskerrak, zaharrenak
Muskerrak sugeak baino askoz zaharragoak dira.
Ezagutzen ditugun musker zaharrenak Afrikako hegoaldean
Permikoaren azken aldian bizi izan ziren intsektu-jale txikiak
izan ziren.
Muskerren fosilak oso urriak dira, batez ere animaliok goierri lehorretan bizi ohi direlako, hau da, fosilak sortzeko aukera gutxi dauden lurretan, baina baita beraien eskeletotxoak
oso hauskorrak direlako ere. Paleontologoek oso fosil gutxi

PLEUROSAURUS
EZAUGARRIAK: Pleurosaurus uretako
pleurosauriosen famili kide bat zen.
Esfenodonto espezializatuen talde hau
lehenengo lurrean eboluzionatu eta gero,
Jurasiko hasieran uretara itzuli zen, lurreko
narrastien artean konpetentzia larregi
zegoelako.
Pleurosauriosen uretarekiko egokitasun
bakarra bere gorpu luzeegia izan ohi zen,
57 ornoekin izaki batzuetan, zifra hau esfenodontoek zuten baino kantitate bikoitza
errepresentatzen du.
Bere gorpu luze eta makurraren zeharka
meharka mugimenduak, Pleurosaurusa
uretik oso aguro mugitzen zen. Sudur zuloak muturrarekiko oso atzeratuak zituen, begietatik hurbil.
Hankak lurreko esfenodontoenak baino askoz ere motzagoak ziren eta ez zuten garrantzirik igeri egiteko.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera zuen.

SUGEEN ETA MUSKERREN JATORRIA
baliatu ahal izan dituzte muskerrak Mesozoikoaren lehen
erdian Nola bilakatu ziren
aztertzeko. Hala ere, dirudienez Jurasikoaren azken
aldian muskerren taldetik
(ezkatatsuen ordena, saurioen subordena) talde ugari
sortu ziren, hain zuzen ere
gaur egungo musker talde
nagusiak izango zirenak:
gekonidoak, iguanidoak, angidoak, lazertidoak, baranidoak
eta eszinidoak. Burezurrean
izan ziren moldaketez gainera
(masailezurrak indartu zituztenak) muskerren entzumena
zolitu egin zen eta hanken artikulazioak hobetu ziren, eta
ondorioz beraien ibilera ere
bai. Ezaugarri horiek guztiak
konbinatuz, muskerrak ehiztari azkar eta trebeak bilakatu
ziren, harrapakin nahikoa
handiak ehizatu ahal zituztenak, esaterako beste narrasti
batzuk.
Ezagutzen ditugun muskerrik zaharrenetako batzuk kuehneosauridoen familiakoak dira. Arkaikoak izan arren, oso
espezializaturik zeuden, zeren mintzezko hegoei esker airean hegaz egin baitzezaketen planeatuz.
Gekoak, lehenbiziko muskermodernoak
Musker modernoetan, gekoak izan ziren azaldu ziren lehenak, Jurasikoaren azken aldian. Geroago iguanidoak eta
agamidoak sortu omen ziren, eta ondoren lazertidoak, eszinidoak eta angidoak.... Gaur egun bizirik dirauen geko familia bakarra oraintsu sortu ze, erlatiboki, Eozenoaren azken
aldian, duela 40 milioi urte inguru.

SUBORDENA: LAZERTILIOAK

M

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Jurasiko amaieran
eta Kretazeo hasieran, Europan bizi zen. Alemanian
bere lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

uskerrak sugeak baino talde askoz ere antzinakoak
dira. Ezagutzen diren musker zaharrenak intsektu
jaleak ziren, Afrikaren hegoan Permiko amaieran bizi
ziren. Fosil gutxi geratzen dira euren eboluzioa ezagutzeko Mesozoika eraren lehen erdian. Hala ere, badirudi
Jurasiko amaieran taldeak izugarrizko arrakasta lortu
zuela, orduan gaur egungo taldeen antzinako kideak
agertu ziren eta: gekonidoak, eszinzidoak, iguanak,
ziraunak eta baranoak. Garezurreko aldaketak masail
hezur indartsuagoak eman zizkien, beste aldaketa
estruktural batzuk, muskerrei entzuteko ahalmen hobeago bat eta hanketan artikulazio hobeagoak eman zien,

horregatik euren ibilera hobekitu zen. Ezaugarri guzti
hauen konbinazioa, muskerrak ehiztari azkar eta trebeetan bihurtu zituen, etsai handiagoei aurre egiteko ahalmena zutelarik, beste narrasti batzuen aurka joteko, adibidez.
FAMILIA: KUEHNEOSAURIDOAK

Familia honetako kideak ezagutzen diren musker zaharrenak dira. Aintzinakoak izan arren, oso bizi modu
espezializatua zuten: haizean erakan egiten zuten bi
mintzezko “hegalen” bitartez.
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KUEHNEOSAURUS
EZAUGARRIAK: hanka luzeko musker bat zen, haizean erakan egin zezakeen “hegaletan” zituen mintzeengatik, gorpu aldamenetan kokatuak zeundenak,
aurreko eta atzeko hanken bitartean, 30 zentimetroko
hedapen bat lorturik.
Saihetsak oso luzeak ziren, mintz irristailuen estruktura osatzen zuten, azalez estaliak. Mekanismo berbera
aurreko narrasti diapsido batek erabiltzen zuen ere:
Coelurosaurus hegalaria, eta hau gaur egungo musker
baten ikus daiteke ere: dragoi hegalarian,
Draco volans, Asiako hego ekialdekoa da. Basoko biztanle hau, 20 zentimetroko luzaera besterik ez duena,
haizetik dijoa hegal mintzatuekin, Kuehneosaurus
desagertuaren antza du. “Hegalaldi” baten 60 metro
ibil ditzake, bidaldian 2 metroko altuera baino ez du
galtzen. Bere saihetsak mugikorrak dira, beraz, hegalak gorpu kontran utzi dezake atseden dagoenean.
TAMAINA: 65 zentimetroko luzaera zuen.

B

aranoak izan ziren eta dira lurreko musker handienak. Kretazeo amaieran agertu ziren, orain dela 80
miloi urte baino gehiago, eta geroztik oso gutxi aldatu
dira. Animali handi eta sendoak ziren, baina arinak
bere tamainarako. Ehiztari trebeak, euren biktimak
mingain adarkatuaren bidez bilatzen zituzten, usain
organoaren funtzioa betetzen zuen. Famili honen gaur
egungo ordezkarien artean Comodoko dragoi handia,
aurkitzen da.

MEGALAINA

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasiko amaieran
Europan bizi zen. Ingalaterran bere lehenengo fosil
aztarnak aurkitu izan ziren.

FAMILIA ARDEOSAURIDOAK

M

usker modernoen taldeen artean, lehenengo agertu
zirenak gekoak izan ziren, Jurasiko eraren amaieran.
Bizirik iraun den famili bakarra gekonidoena da, era
oraintsuan eboluzionatu zuten eta: Eozeno amaieran,
duela 40 miloi urte. 670 espezie baino gehiago ditu eta
munduko leku tropikal guztitik bananduak daude.

ARDEOSAURUS
EZAUGARRIAK: Antzinako geko hau buru
motza eta begi handiak zuen, bere gaur egungo
kideek ezaugarri berdinak dituzte. Agian, hauek
bezala, gabeetan ehizatzen zuen, nahiko azkarra zen intsektuak airean harrapatzeko eta
armiarmak eta musker txikiagoak hartzeko bere
masail hezur indartsuekin. Ez dakigu “igurtzitzezko kuxinak” zituzten edo ez, gaur egungo gekoak moduen. Kuxin hauek ezkata espezializatuak
dira, hanka behean kokatuak daudenak, animalia lurrazal zutin launetatik igotzeko ahalmena
ematen zion.
TAMAINA: 20 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Jurasiko
amaieran Europan bizi zen. Alemanian bere
lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan ziren

EZAUGARRIAK: barano hau bere
oraingoko kidea, Comodoko dragoia, Varanus komodensis, Indonesiakoa, baino lau bider gehiago
pisatzen zuen. Nahiz eta Comodoko
dragoia izan musker modernoen
erraldoia, animali batzuk 3 metroko
luzaera eta 160 kiloak eduki ditzakete eta, txikia izan litzake bere familiako desagertutako animali batzuekin konparatzen badugu.
Megalaniak Australiako zabalguneetan ehizatzen zuen, orain dela 2
miloi urte baino gutxiago, marsupial
handiak zelatatuz, kanguruak bezala, han alhatu egiten bait zuten.
Haragi zati handiak jateko kapaza
izan zitekeen, bere masail hezur
indartsuekin eta bere hagin luze eta
zorrotzen bidez, zerra ertzak zituztenak.
TAMAINA: 8 zentimetro baino gutxiagoko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?:
Pleistozeno
guztiaren
zehar
Australian bizi zen. Queenslanden
bere lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

FAMILIA MOSASAURIDOAK

M

osasauridoak adar arrakastatsu bat
izan ziren, bizi motzekoak hala ere,
baranoen taldekoa. Itsas bizitzera egokituak zeunden, Kretazeo eraren amaieran
ur maldetan bizi ziren. Batzuek tamaina
ikaragarriak lortu zuten.
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FAMILIA ARDEOSAURIDOAK
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PLOTOSAURUS
EZAUGARRIAK: Plotosaurus mosasauridoen
artean erraldoi bat zen. Lepoan eta enborrean
50 orno zituen eta beste horrenbeste, bere buztan luzean. Buztanaren atzeko aldea hegal zutin
baten zabaltzen zen, horrek lagunduko zion
bere gorputza itsas uretatik mugitzen.
Gorputzadarrak, hegal motzetan bihurtu ziren,
aurrekoak atzekoak baino luzeagoak ziren, atzamar bakoitzean falange gehiago zituzteelako
eta. (Hiperfalangia fenomenoa itsas narrasti
askotan agertzen da). Kretan aurkitutako aztarnak, gorputzadarren hezurren hurbil diote
Plotosaurusa ezkata azal baten bidez estalita
zegoela, gaur egungo suge batena bezala.
TAMAINA: 10 metroko luzaera zuten.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Kretazeo amaieran

G

Ipar Amerikan bizi zen. Kansasen bere lehenengo fosil
aztarnak aurkitu izan ziren. Kretazeoan ere,
Platecarpusa depositu berdinetan aurkituak izan dira

PLATECARPUS

aur egungo sugeak duela 20
bat milioi urte garatu ziren,
Miozenoan, baina sugeen bilakaera
askoz luzeagoa da. Dena den, fosil
oso gutxi aurkitu dira orain arte, are
musker fosilak baino gutxiago.
Dauden fosilik zaharrenak Kretaziko azkenetakoak dira, duela 80
milioi urte ingurukoak; hondarrak
espezie hauenak dira: Coniophis
(sugegorri coniatarra), Ipar Amerika, eta Dinilysia (suntsitzaile izugarria), Patagonia. Hauexek dira
ezagutzen ditugun sugerik zaharrenak.
Hala ere, antzina-antzinakoak badira ere, beraien ezaugarrietako asko
gaur egun espezietan ere azaltzen
dira, esaterako: gorputz luzea izatea (espezie batzuek 450 ornotik gora dituzte), gorputz-

adarrik ez izatea, eta burezurraren
behealdeko bi irekiguneen gainean hezur-arkuak izatea (horiei
esker masail-muskulu handiagoak
garatu zaizkie eta masail-artikulazioak are muskerrenak baino malguagoak dira, eta horrela sugeek
ahoa zabal-zabal jarri eta harrapakinak osorik irents ditzakete).
Ez dakigu zehatz-mehatz zeintzuk
izan ziren sugeen aurrekoak,
baina ustea da musker espezieren
batetik hasi zirela bilakatzen suge.
Paleontologo batzuen iritziz sugeen aitzindaria musker zulatzaileren bat izan bide zen, eta beste
batzuek, ostera, sugeak xede izan
zuen bilakaera uretako musker
luzangaren batekin hasi zela uste
dute (baranoak aipatu ohi dituzte,
Pachyrhachis espeziea kasurako.
Animalia hura metro bat luze zen,
gorputza sugearena bezain luzanga zuen eta barano burua zuen.

PACHYRHACHIS

ten zuela bere bizkar hezur
malguak uhindura zeharkatsuak egiten zituelako.
Paleontologo batzuek diote
Pachyrhachisa sugeen arbasoa
izan litekeela.
TAMAINA: metro bateko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN
ZEIN?: Kretazeo hasieran Asian
bizi zen. Israelen bere lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan
ziren
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E Z A U G A R R I A K :
Pachyrhachis
uretako
narrastia, suge baten
gorpu luzatua eta barano
baten buru handia zuen.
Azpil eta bular kaiolek
gerrien hezurren aztarnak
ziren. Saihetsak zabalak
ziren, uretako animali asko
moduen, eta argi dago
Pachyrhachisak igeri egiEZAUGARRIAK: itsas musker honen espezie asko
Kansasko kreta estratoetan aurkitu izan dira, itsas
epelen sakonean zeunden, Kretazeo amaieran ia Ipar
Amerika estaltzen zuen.
Platecarpusa ur horietan duela 75 miloi urte igeri egiten zuen. Buztana gorpua bezain luzea zen, eta ornoen arabera esan dezakegu, alboetan estutua zegoela;
hegal zutin eta zabal batek zeharkatzen zuen, bai gainetik, bai behetik. Animalia aurrera bultzatuko zen, bere
gorpu luze eta makurra, uhindura bihurkatsuak egiten
zituelako, gainera buztanaren mugimenduekin konbinatzen zuen. Norabidea mantentzeko hanka motzak mugituko zuen, zabalak eta palmeatuak. Agian, itsas musker
honek arrainak jango zituen eta gorpu biguneko zefalopodoak, masail luze eta zorrotzen bidez harrapatuz
gero, hagin koniko eta zorrotzez beterik zeunden.
Posible liteke orduan zeunden zefalopodo ugarienetarikoak erasotzea: amonteak, euren gorpu bigunak espiral
oskor batek babesten zuen. Ondorio honetara heldu

AZPIMOTA ARKOSAUROMORFOAK
dira, animali hauen oskor fosilizatu batzuk aurkitzerakoan, hauek V erako haginegatik markatuak bait zeunden,
hagin hauek
mosasauridoenak izan liteke. Oskorrak dozena bat bider
koxkatuak izan direla dirudi, angelu ezberdinetatik, zatitzeko asmoaz, barneko haragia lortzeko.
TAMAINA: 4,3 metroko luzaera zuten.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Kretazeo amaieran
Europan eta Ipar Amerikan bizi zen. Belgika, Alabama,
Colorado, Kansas eta Mississippi-sen bere lehenengo
fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

M

enpea zuten narrastiak,
edo arkosaurioak, animali
talde mota harrigarria da: dinosauruak, pterosaurios eta krokodiloak. Narrasti diapsidoen
batzuen geroztik agertu ziren,
arkosauromorfoak (“narrasti
menpedunen antzekoak” esan
nahi duena), Permiko eraren
amaieran, adar ebolutibo hau
musker eta sugeenarekin ez du
zer ikusi handirik.
Arkosauromorfo gehienak lurreko animali oso ondo ego-

kituak ziren, hanka luzeak
gorputzarekiko
beherago
zituzten, beste narrastiak
baino gehiago. Jarrera honen
aldaketarekin batera hankaren aldaketak gertatu ziren
ere, orkatilaren artikulazioak
eta “atzamar lodien” malguketa ere.
Protorosaurio haragi jaleak
talde honetako kide ezagunenak dira, narrasti menperatzaileen arbasoetatik osatua dago. Rincosaurio belar
jalea, geroko talde bat osatzen dute, Triasiko amaieran arraskata lortu zutena.
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SUGEEN JATORRIA
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EZAUGARRIAK: Protorosaurioen lepo luze bereizgarria, tamain ikaragarria lortu zuen familiako kide honetan. Tanystropheusaren lepoa, animaliaren enborra
eta buztana baino luzeagoa zen. Hala ere, 10 ornoengatik osatua zegoen, protorosaurusak baino hiru
gehiago zituen, baina guztiak oso luzatuak zeunden.
Tanystropheus itxura hain desarauko zen batzuek
uste dutela urak, bakarrik, eutsi zitekeela bere lepo
luzea. Baina animali hau ez zuen inongo egokitasun
berezirik uretako bizitzarako. Agian, bazterrean biziko
zen, burua urperatuz arrain edo maskorren bila, bere
hagin motzekin zanpatuko zituena.
TAMAINA: 3 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasiko erdi aroan
Asia eta Europan bizi zen. Israel, Alemania eta
Suizan bere lehenengo fosil aztarnak aurkitu izan zire

ratzaileen” era hasi egin zen.
TAMAINA: 1,3 metroko luzaera zuten.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasiko amaieran Asia
eta Europan bizi zen. India eta Eskozian bere lehenengo
fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

EZAUGARRIAK: tamain erdiko rauisukio hau, bizkarrean
ormaza sinple bat zuen, lerro bikoitzeko hezur xaflak osatzen zuena; bere buztan luzea bikain altzairutua zegoen,
bai azpitik, bai gainetik. Azpilaren eragatik eta izterrezurrak
biltzen zituzten artikulazioengatik, paleontologoak ziurta
dezakete Ticinosuchusen hankak ia bere gorputz azpian
zeundela, beste aurreko tekodonto narrastien jarrera kontrakoa zuten, beraz. Gainera, orkatilan dituen artikulazioak, baita beste rauisukioena ere, lurrean ibiltzeko gertatuak zeunden. Bere oineko hezur bat orpoan bihurtu zen.
Hauxe, aurrerapen garrantzitsu bat izan zen, tendoi indartsu bat (gure orpazurdaren antzerakoa), orkatilan fijatu
zeinken eta palanka moduan egin, hanka behar zuen malgutasuna lortuz. Orpoa eboluzionatu arte, bosgarren
metatartsoa zen, bosgarren behatz luzearekin batera
zegoen, oina lurretik igotzen laguntzen zion. Taloiak zuten
animaliek euren bosgarren atzamarra txikiagotu zuten.
Batzuek guztiz galdu zuten eta beste batzuetan, hain txikia
bihurtu zen, lurra ez zuela ikutzen ere ez.

CHASMATOSAURUS
E Z A U G A R R I A K :
Chasmatosaurus tekodontoen
artean zaharrena da. Oraingo
krokodilo baten antza zuen eta
agian ohitura berdintsuak ere.
Bere hanka sendoek, bost
atzamar bakoitzean, gorputzarekiko angeluan jarriak zeunden, hori dela eta, animali hura
muskerrak moduan ibiliko zen. Chasmatosaurusa nahiz
eta lurrean ibili, ziurrena liteke erreketan denbora gehiena
egotea, arrainen atzean eta igeri egiten, bere enborrarekin

TAMAINA: hiru metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Triasikoaren eroaren
erdian Europan bizi zen, Suizan zehazki.

eta buztanarekin mugimendu
makurrak eginez. Bere masail
hezurrak hagin zorrotzak eta atzerantz makurrak dituenak ditu,
bakoitza sakontasun gutxiko ortzulo obi baten barne. Goiko masail
hezur amaieran beherantz dijoan
zartadura bat du. Aho sabaian
haginak zituen ere, ondorengo
tekodontoek ezaugarri hau ez
zuten.
TAMAINA: bi metroko luzaera
zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Afrikan bizi zen
(Sudafrikan, zehazki) eta Asian ( Txinan) Triasikoaren hasieran.

ERYTHROSUCHUS
PROTOROSAURUS
EZAUGARRIAK: Narrasti hau musker antzekoa
ezaguturiko arcosauromorfo zaharrena da. Europako
basamortuetan bizi izan zen Permiko amaieran. Bere
hanka luzeak gorputzaren azpian zeunden, horrek
biktimak azkarren atzean joateko ahalmena ematen
zion, intsektuak bereziki. Lepoa, zazpi orno handi eta
oso luzeak osatzen zuten.
TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Permiko amaieran Europan bizi zen. Alemanian bere lehenengo
fosil aztarnak aurkitu izan ziren.

EZAUGARRIAK: Erythrosuchus eta bere familiako beste
kide batzuk lurreko odoltzale handienak ziren, Triasikoaren
hasieran eta erdi aldean. Batzuk bost metroko luzaera lortzen zuten. Bere ekintza harrapariak beste narrasti batzuen
eboluzioan, presio selektibo handia ezarriko zuten.
Adibidez, era berdinean, tekodonto berri batzuk agertu
ziren bular oskol bateaz, fitosaurioak eta aetosaurioak,
bezala.
Erythrosuchus-a buru handia zuen, metro bateko luzera
zuen, baita masail hezur indartsuak, hagin koniko zorrotzekin. Hankak bere familiakoek, Chasmatosaurusa, baino
beherago zuen bere gorputzarekiko, honek adierazten du
odol zale hau lurrean errazago mugitzen zela.

TAMAINA: lau metro t’erdiko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Triasikoaren hasieran,
Afrikan bizi zen (Sudafrikan, zehazki).
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EZAUGARRIAK: Hyperodapedon rinkosaurioen taldeko kidea zen. Belar jale sendo eta txapar hauen Triasiko
erditik amaierarte arrakasta lortu zuten. Era horretako
narrasti ugarienak ziren, Hego Amerikan eta Afrikan
batez ere. Hyperodapedon eta bere ahaide rinkosaurioen arrakasta, nahiz eta denbora gutxikoa izan, euren
haginei ezarri diezaiokegu. Bi hagin xafla zabalak zituen
goiko maxilarraren alboetan. Xafla bakoitzak hagin hilera batzuk zituen eta arku batek une erdia zeharkatzen
zuen. Beheko maxilarrak zuen bi hagin lerro bakarrak
arku honetara biltzen ziren animalia ahoa isten zuenean,
horrek elikagaiak bikain mozten usten zion.
Rincosaurioak iratze haziko oturantza ikaragarriak egingo zituzten, Triasiko eran oso ugariak bait ziren. Baina belar
hauek era amaieran desagertu ziren eta koniferak ordezkari
moduan agertu ziren.
Rincosaurioak desagertu egin ziren ere eta euren tokia ekologian dinosauru belar jaleak hartu zuten. “Narrasti menpe-

TANYSTROPHEUS
EH 114
Zk.

TICINOSUCHUS

HYPERODAPEDON
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RUTILODON
EZAUGARRIAK: Rutiodoia fitosaurio bat zen,
bizkarrean eta aldamenean eta baita buztanean hezur xafla batzuk zituen, babesa eskaintzen ziotenak, hain zuzen ere. Mutur luzea
zuen, oraingo gabiala bezala (Indiako erreketan aurkitzen den krokodilo bat da), eta bere
masail hezurrak hagin zorrotzak zituzten,
egoki baino egokiagoak arrainak jateko. Agian
beste narrasti mota batzuk jaten zituen ere,
euren sabeletan fitosaurio batzuen aztarnak
aurkituak izan bait dira.
Rutiodoia eta bere familiakoek oraingo krokodiloen antza
izugarria zuten. Hala ere, badago ezaugarri bat bereizten
dituena: bere sudur zuloen kokapena, fitosaurioetan
begietatik hurbil zegoen, hezur tontor baten. Oraingo krokodiloetan sudur puntan daude, ordea.
TAMAINA: 3 metroko luzaera zuen.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan bizi ziren,
(Alemania eta Suizan), baita Ipar Amerikan ere, (Arizona,
Nuevo México, Carolina del Norte eta Texas-en), Triasiko
amaieran

STAGONOLEPIS
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EZAUGARRIAK: Stagonolepisen gorputz
sendoa, aetosaurios belar jaleen ezaugarria,
eboluzionatu zuen bere heste nahikoak izateko hainbeste belar txegosteko. Animali kimatua, mugimendu geldoena, Stagonolepisa
bere ormaza sendoa beharrezkoa zuen bere
kide bizkorren erasoei aurre egiteko, tekodonto haragi jaleak, zehazki.
Bere tamainarako, Stagonolepisak buru txikia
zuen, 25 zentimetro neurtzen zion, nahiz eta
hiru metroko luzaera totala izan. Bere masail
hezurren aurre aldean ez zuen haginik, baina
atze aldeko hagin motzak nahikoak izan ziren
landare gogorrak, ekisetoak, iratzeak eta orduan agerturiko zikadak, moduen. Sudur motza txerriarena gogorarazten du, era aproposa lurrean dauden landareak jateko.

EZAUGARRIAK: bere atzeko hanka indartsuek eta lehenengo tekodontoen buztan luzea
jarrera aldatzeko aukera eskaini zien euren
ondorengoei, ornitosukioei. Euparkeria, famili
honetako aintzinako kide bat zen, animali txiki
eta bizkorra zen, bere ormaza hezur xafla arinak zituen, bai bizkar erdi aldean, bai buztanean ere. Atzeko hankak aurrekoak baino hiruren
bat aldiz luzeagoak ziren. Nahiz eta lau hankak
erabili ia denbora guztian, baina tekodonto hau
atzeko hankak erabilita tente jartzeko ahalmena zuen, baita korrika egin zitekeen arriskuan
egonda. Bere buztan luzea, ia gorputz erdiaren
luzaera zuena, atzerantz luzatua geratzen zen,
gorputzaren oreka lortzeko korrika unean. Hankabiko joera
hau legean bihurtuko zen dinosauru haragi jaleen artean,
Triasiko amaieran agertu zirenak.
Euparkeriaren burua handia zen, baina nahiko arina izan
ere, hezur artean zabalgune handi batzuk bait zituen.

Haginak haragia jateko prestatutak zeunden: luzeak eta
zorrotzak, atzerantz makurtuak eta ertz zorrotzekin.
TAMAINA: 60 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Triasiko hasieran,
Afrikan bizi ziren, (Sudafrikan, zehazki).
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EUPAKERIA

ORNITHOSUCHUS

TAMAINA: 3 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan bizi ziren,
(Eskozian), Triasiko amaieran.

EZAUGARRIAK: Paleontologo batzuk, orain dela
denboraldi bat, ornithosuchusa aintzinako dinosauru bat bezala ikusi zuten. Orain, tekodonto aurreratu bat bezala sailkatua dago, aldiz. Teropodo dinosauruen arbasoa, hain zuzen ere. Ornithosuchusen
gorputz jarrera dinosauru batena zen: atzeko hankak gorputzaren zutinean zeunden. Horrek tente
ibiltzeko ahalmena ematen zien, hala ere, ziurrena
da, lau hanka gainean ibiltzea ia denbora guztian.
Ornithosuchusen ezaugarrien artean bizkarrean
duen lerro bikoitza, hezur xaflaz osatua, bere azpil
hezur motza eta zabala eta bere bizkarrakin harremanetan dagoena estruktura mehe baten bitartez,
hiru orno erabiliz eta bost atzamar bere atzeko hanketan.
Hala ere, bere burua aurreratua zen eta oso berdintsua
teropodoenarekin, Tyrannosaurus bezalakoa.

DESMATOSUCHUS

LAGOSUCHUS

EZAUGARRIAK: Ipar amerikar etosaurio ikaragarri hau, ormaza sendoa zuen. Bizkarra, buztana eta sabela karratu erako xafla handiak estaltzen zuten, eta bere bi ziri handiak, 45 zentimetroko luzaera zituztenak, ompolatoetatik hasten
ziren. Buru txikia zuten, muturra txerrien antzerakoa eta haginak, aetosaurio belar jangaleen
bezalakoak.
TAMAINA: 5 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Triasiko
amaieran Ipar Amerikan bizi zen (Texasen).

EZAUGARRIAK: Lagosukidos familiako kideak,
tekodonto ezagunen artean, dinosauru antza gehien
dutenak dira. Lagosuchusa, adibidez, dinosauruen
arbasoa izendatua izan da. Ideia hau oinarritzen da
bere azpil hezurren eran, baita orkatilako artikulazioetan, atzeko hankak hain mehe eta luzeak, tibiak
izter hezurrak baino bikoi-tzak dira, hauxe ohizkoa
da korrika egiten duten animalietan eta oso arrunta
bi hankako dinosauruetan. Gainera, Lagosuchusa
pterosaurioen arbasoa izan litekeela adierazi dute ere,
narrasti hegalari hauek Triasiko amaieran agertu ziren.

51
EH 114
Zk.

TAMAINA: 4 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan bizi ziren,
(Eskozian), Triasiko amaieran.

TAMAINA: 30 zentimetroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Hego Amerikan bizi
ziren, (Argentinan), Triasiko erdi aroan.

