Kolejna zagadka ewolucyjna – płyty stegozaura
Autor tekstu: Matthew Cobb
Tłumaczenie: Malgorzata Koraszewska

S

tegozaury były wielkimi, roślinożernymi dinozaurami, które świetnie prosperowały w jurze

(z grubsza 170-145 milionów lat temu). Były to dinozaury z wielkimi płytami na grzbietach
i groźnymi kolcami na końcu ogona. Tylko jednemu taksonowi – Wuerhosaurus – udało się
przetrwać masowe wymieranie w jurze. Nie, nigdy nie walczyły z T. rex , który pojawił się dużo
później.

Powszechny mit głosi, że miały one „dwa mózgi” (jeden w ogonie) i były niezmiernie tępe
(patrz poniżej). W rzeczywistości miały tylko jeden mózg, wielkości mniej więcej mózgu kota,
chociaż inaczej zorganizowany (były gadami, a nie ssakami). I ważyły aż do 12 ton, co jak na
jakiekolwiek zwierzę jest całkiem solidnie.

Kolce ogonowe – oficjalnie nazywane obecnie thagomizerami (naprawdę! Paleontolodzy mają
poczucie humoru!) [ 1 ] – prawdopodobnie służyły do obrony, a niektóre gatunki z Chin, jak
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Kentrosaurus , miały ostre kolce na ramionach (to jest, na szczycie przednich łap – patrz powyżej).
Oczywiście te kolce naramienne wyjaśniają, dlaczego Kentosaurus i jego kumple wymarli – nie mogli
przedostać się przez drzwi Arki Noego…
Najbardziej uderzającą rzeczą w stegozaurach jednak są płyty kostne czyli osteodermy.
Do
czego
właściwie
służyły?
Może nie były „do” jednej rzeczy – różne gatunki miały inaczej ukształtowane płyty, jak można
zobaczyć powyżej. Ale klasyczny stegozaur miał duże i płaskie płyty.
Najbardziej oczywista sugestia to obrona, chociaż jeśli płyty były pionowe, jak na większości
rekonstrukcji (patrz powyżej), to nie chroniłyby łap ani głowy, które przede wszystkim atakowałby
każdy szanujący się drapieżnik. Nawet gdyby płyty leżały płasko wzdłuż ciała, nie zakrywałyby
żadnej z kluczowych części anatomii zwierzęcia.
W latach siedemdziesiątych XX w. sugerowano, że te płyty mogły pełnić funkcje
termoregulacyjne – jeśli stegozaury były „zimnokrwiste”, jak ich gadzi krewni, musiały rozgrzewać
się przy pomocy słońca, żeby zacząć funkcjonować rano. Duża liczba naczyń krwionośnych biegnąca
przez te płyty mogła służyć jako rodzaj paneli słonecznych do zbierania ciepła.
Ta hipoteza wywołuje obraz stada stegozaurów z zaspanymi oczyma, wytaczających się
w czerwony świt jury, wspinających się na szczyt najbliższego wzgórza i stających na osi północpołudnie z płytami wystawionymi do wschodzącego słońca. Alternatywnie, zwierzęta te mogły być
zmuszone do rozpraszania ciepła tworzonego przez fermentację w swoich olbrzymich żołądkach
i używały płyt do wypromieniowania nadmiaru ciepła, tworząc kolumny wznoszącego się, ciepłego
powietrza, które przyciągało tańczące muszki.
Jednak w 2005 roku grupa badaczy starannie przyjrzała się anatomii płyt i stwierdziła, że
wewnętrzne kanały nie były połączone z kanałami znajdującymi się na zewnątrz, co sugerowało, że
nie było żadnej drogi, którą mogłaby krążyć krew, co stanowiło argument przeciwko hipotezie
termoregulacji. Zamiast tego wysunęli hipotezę, że płyty służyły jako oznaka gatunkowego lub
stadnego rozpoznawania, chociaż nie było wyraźnych dowodów wspierających tę myśl.
Często, kiedy biolodzy ewolucyjni napotykają niewytłumaczalnie dziwaczną strukturę, obwiniają
dobór płciowy, dokonywany zazwyczaj przez samice. Aby jednak dobór płciowy mógł wyjaśnić płyty
stegozaura, musi występować jakiś stopień dymorfizmu płciowego. Oznaczanie płci szkieletów
stegozaurów to trudny problem, ale nie ma żadnych sugestii, że płcie miały inaczej ukształtowane
lub różnej wielkości płyty. Może miały inne kolory?
W zeszłym miesiącu doktorant Shoji Hayashi z uniwersytetu w Hokkaido uprzejmie przysłał mi
nadbitkę artykułu, który właśnie opublikował w „Journal of Vertebrate Paleontology”. Shoji
przyglądał się stosunkowym przyrostom w płytach i w głównym szkielecie u szeregu stegozaurów
w różnym wieku. Doszedł do wniosku, że płyty rosły szybciej i później niż reszta szkieletu, co widać
na tym wykresie:

Shoji

i jego

koledzy

wnioskują:

„Jest

prawdopodobne,

że

płyty

i kolce

miały

wewnątrzgatunkową funkcję pokazową i odzwierciedlały status społeczny lub/i atrakcyjność
seksualną. Osobniki z największymi osteodermami mogły się wydawać dużo większe od swoich
rywali i potencjalnych partnerek. Sądząc po morfologicznym zróżnicowaniu płyt u stegozaurusów,
można rozsądnie przypuszczać, że płyty mają funkcję rozpoznawania gatunkowego, jak uprzednio
sugerowali Carpenter (1998) i Main (2005). Płyty stegozaura mogą także mieć funkcję
termoregulacyjną z racji swego uszeregowania oraz płaskiej i wysokiej morfologii, chociaż ta funkcja
jest wątpliwa u innych pokrewnych dinozaurów, posiadających tylko małe płyty i kolce”.
Innymi słowy: nadal nie wiemy! I uczciwie mówiąc, trudno powiedzieć, w jaki sposób mamy
znaleźć decydujące dowody popychające nas w tę czy tamtą stronę. To jest część uroku
paleontologii: próba rekonstrukcji czegoś, czego nigdy w pełni nie poznamy.
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Przypisy:
[ 1 ] Słowo utworzone przez Gary’ego Larsona w 1982 roku do komiksu Far Side , w
którym jaskiniowcy żyli równocześnie z dinozaurami.
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