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Dinozaury wymarły 66 mln. lat temu pod koniec okresu kredowego
wraz z wieloma innymi mieszkańcami Ziemi. Dlaczego?

Ostatnie dinozaury z Ameryki Północnej, wśród nich wielki pterozaur (4)

T. rex w Muzeum Fielda, Chicago (5)

Co im zaszkodziło?
Przeziębiły się?
Przegrzały?
Ich jaja zostały zjedzone przez ssaki?
Dostały niestrawności?
Zatruły się wyziewami wulkanicznymi?
Przylecieli Obcy i wytępili dinozaury?
(6)

Uległy degeneracji?
Zginęły na skutek upadku meteorytu
albo wybuchu gwiazdy supernowej?

W 1986 r. amerykański paleontolog Robert T. Bakker zaproponował,
że dinozaury wybiła epidemia, która rozeszła się po Ziemi wraz
z powstaniem nowych połączeń między kontynentami.

Ostatni mieszkańcy świata dinozaurów (7)

Robert T. Bakker (1)

Bakterie (na lewo) i wirusy (na prawo) (2)

Rzeczywiście, wraz ze spadkiem poziomu oceanu światowego pod
koniec okresu kredowego powstały nowe połączenia lądowe,
ułatwiając migracje dinozaurów i zapewne patogenów.

Ameryka Północna 75 mln. lat temu (8)

Ameryka Północna 66 mln. lat temu (9)

Wprawdzie czasem znajdujemy ślady infekcji na szczątkach
dinozaurów, ale wątpliwe jest czy hipotezę Bakkera można będzie
kiedykolwiek potwierdzić lub obalić za pomocą konkretnych
dowodów lub argumentów.

Objawy rzęsistkowicy na pysku tyranozaura (u góry) (11)

Ślady infekcji rzęsistkami (zaznaczone strzałkami) na żuchwie
tyranozaura, opisane w 2009 r. (10)

Skoro hipotezy nie można ani potwierdzić, ani obalić, to – w myśl
kryterów zaproponowanych przez austriackiego filozofa Karla Poppera
– pozostaje ona poza granicami nauki.

Karl Raimund Popper (12)

Popiersie Poppera, Uniwersytet Wiedeński (13)

A dinozaury rozwijały się dobrze aż do końca okresu kredowego,
kiedy to raptownie zniknęły i zostały zastąpione przez ocalałe
z pogromu ssaki.

Ostatnie dinozaury z Ameryki Północnej, wśród nich wielki pterozaur (4)

Obecnie najczęściej przyjmuje się hipotezę, że dinozaury padły
ofiarą uderzenia planetoidy 66 mln. lat temu. Dowodów
dostarczają m.in. bogata w iryd warstwa iłu, która występuje na
całym globie, oraz krater uderzeniowy na Jukatanie (Meksyk).

L. W. Alvarez i W. Alvarez przy
warstewce iłu z irydem, Apeniny (14)

Koniec ery dinozaurów (15)

Jutrzenka ery ssaków (3)
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