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Учените не са и помисляли, че на Арктика и 
Антарктика са живели динозаври. Но грешели! 
През 60-те години на 20 век били изровени останки 
на динозаври, живели в тези екстремни условия.

Учените се чудели дали динозаврите живеели 
там през цялата година. Преживявали ли са 
смразяващата, тъмна зима? Ако са успявали, то 
тогава най-вероятно са снасяли яйца и бебетата им 
са се излюпвали там. 

Затова започнахме да търсим доказателства за 
размножаването на динозаврите на Северния 
полюс. Стигнахме до Северна Аляска, за да 

изучаваме скалите от формацията Принс Крийк, 
където прегледахме седиментите за малки 
динозавърски кости и зъби. 

Открихме доказателства за много млади динозаври 
и дори бебешки кости и зъби на динозавърчета 
преди да се излюпят. Находките принадлежаха не 
на един, а на седем вида динозаври! Големи и малки 
видове са живели на Арктика през цялата година. 
Явно са били добре адаптирани към живота там 
– вероятно са спели зимен сън или са “постели” 
(гладували продължително), за да оцелеят през 
най-суровия сезон. 

Всеки ден слънцето изгрява и залязва, нали? Не 
винаги! В Арктика и Антарктика през зимните месеци 
слънцето въобще не изгрява и затова там е трудно 
да живеят хора и повечето животински видове. 
Температурите падат крайно ниско, често до -45.5 
градуса по Целзий. Тъй като са затрупани със сняг, 
има и много малко растения за тревопасните. 

Преди се е мислело, че няма как динозаврите да 
живеят на Арктика или Антарктика. Как биха си 
намирали храна или оцелявали при толкова ниски 
температури? Но през 60-те години на 20 век 
археолозите започнали да откриват останки на 
динозаври в полярните области. Тогава учените се 
изправили пред множество въпроси!

Целта ни бе да разберем дали динозаврите са се 

задържали в Арктика през цялата година или са 
мигрирали в определени периоди. 

Предполагахме, че видове дребни динозаври 
може би са живели целогодишно на Северния 
полюс. Вероятно някои дори прекарвали дългия си 
зимен сън в дупки.  

Смятахме и че едрите видове динозаври или са 
гладували продължително през зимата, или са 
мигрирали на юг в търсене на храна. 

Но наистина ли са оцелявали месеци наред в 
постоянна тъмнина? И дали са се размножавали 
там? Ако отговорът на тези въпроси е положителен, 
то би трябвало да можем да намерим доказателства 
за това. Затова се заловихме да изкопаем 
отговорите!

                            Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org
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Избрахме място за копаене в Аляска, намиращо 
се във формацията Принс Крийк (Фиг. 1). Тя е 
известна с находките на фосили, намирани там. 
Динозаврите живели в региона преди близо 70 
милиона години. Тогава било тъмно около 120 дни 
всяка зима. 

Търсихме останки най-вече на млади динозаври. 
Събрахме седиментни проби и ги промихме с 
вода. После ги пресяхме с много фино сито – все 
едно прецеждаме ориз или паста. Разгледахме 
много внимателно всяко зрънце седимент с 
помощта на микроскоп, в търсене на най-дребните 

динозавърски костици и зъби. 

След това изследвахме останките на динозаврите, 
за да определим на кой вид принадлежат и 
възрастта им. Дали са млади (все още неизлюпени 
или новоизлюпени)? Или пък са просто дребен вид?

Освен това събрахме скални проби и потърсихме 
следи за околната среда там преди милиони години. 
После използвахме събраната информация, за да 
разберем какъв живот са водили динозаврите, 
населявали Северния полюс!

Формацията 
Принс Крийк

АПАЛАЧИЯ
ЛАРАМИДИЯ

Палео-арктически

кръг

Западно вътреш
но м

оре

Фигура 1:
Северноамериканският континент преди 72 
милиона години. Формацията Принс Крийк 
се намира близо до днешна Аляска.
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Резултати
Натъкнахме се на множество дребни динозавърски 
кости и зъби (Фиг. 2). Открихме:

Останки на динозаври, които смятаме, че са 
умрели преди да се излюпят. Вероятно яйцата са 
били снесени в Арктика.

Доста малки зъби на едри и дребни видове, 
принадлежащи на много млади динозаври. Това 

означава, че са се излюпили там. 

Откритията ни са първото доказателство за това, че 
динозаврите са се размножавали на Арктика! Сега 
мислим, че поне седем вида динозаври, обитавали 
Северния полюс преди 70 милиона години, са 
създали потомство там.

Защо според вас 
използвахме фино сито в 
търсенето на останки от 
динозаври?

Фигура 2: 
Някои от костите и зъбите 
на динозаври, които 
открихме, принадлежат и 
на възрастни, и на млади 
екземпляри.

Дискусия
Открихме множество останки на бебета динозаври 
на Арктика. Не очаквахме, че ще намерим толкова 
много! Вече знаем, че формацията Принс Крийк в 
Аляска е важно място за находки на доказателства 
за размножаването на динозаври. 

Изглежда, че динозаврите не са живели там само 
през лятото. Обитавали са този регион целогодишно 
и са преживявали тежката зима. Тези динозаври 
сигурно са били много добре приспособени към 
мразовитото време, липсата на слънчева светлина 
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можем да научим много от миналото. Ако знаем 
как различните видове са се адаптирали към 
заобикалящата ги среда преди, може да опознаем 
по-добре и видовете, които обитават Земята днес. 
И дори как биха могли да се адаптират към бъдещи 
промени в околната среда!

Открийте какви животни има в региона, където 
живеете и близо до училището ви. Как преживяват 
зимата? Повечето хора се сещат за зимния сън, 
но има и други начини животинските видове да 
оцеляват през най-студените месеци на годината. 

Разходете се из природата и потърсете следите 
на животни, за да разберете с какво се хранят.

Потърсете вкаменелости, докато се разхождате 
навън – какво можете да научите за миналото?

Прочетете за различни приспособявания на 
животни. можете да започнете със статията ни „Как 
климатичните промени ще засегнат прелетните 
птици?“.

Посетете местния приют за животни, за да 
научите повече за животните от вашия ареал.

и недостига на храна. Дребните видове може би са 
зимували в дупки през зимата. 

Сега разполагаме с доказателства, че и едрите 
видове динозаври са се размножавали там. Вероятно 
не са мигрирали на юг, защото малките им не биха 
имали време да пораснат достатъчно, за да се 
справят с толкова продължително мигриране преди 
студените зимни месеци. Някои бебета динозаври 
са престоявали в яйцата си по шест месеца преди 
да се излюпят! 

През зимата не е имало достатъчно храна за 
нормалното хранене на едрите видове динозаври. 
Смятаме, че са гладували продължително или 
са ядели много по-малко през студените и тъмни 
месеци. Но трябва да направим още много 
проучвания, за да установим как динозаврите са 
оцелявали през арктическите зими. Например 
вярваме, че месоядните са имали пера, които да им 
пазят топло, но дали това важи и за тревопасните? 
И какви други тайни за оцеляване са имали те?

Речник на термините

Вид – група животни или растения, които имат много общи характеристики. Те могат да създават потомство 
заедно. 

Зимен сън – състояние на много дълбок сън, в което някои животни изпадат през зимата. Животното почти не се 
движи. Има по-ниска телесна температура от обикновено и много забавен пулс. 

Миграция – сезонното преместване на животните от едно място на друго. Например полярната рибарка (малка 
морска птица) всяка година мигрира от Арктика до Антарктика. Тези птици могат да изминат над 40 000 километра 
на година!

Постене – да ядеш по-малко и да избягваш определени храни. Някои хора понякога постят поради здравословни 
или религиозни причини. Например мюсюлманите постят от изгрев до залез по време на свещения месец Рамадан. 

Размножаване – процесът, чрез който животни или растения създават потомство (бебета). Динозаврите се 
размножават като снасят яйца. 

Седимент – фрагменти от скали и начупени от ерозията минерали, които са се преместили на ново място. В 
седимента се намират останки от растения и животни, които накрая се превръщат във вкаменелост. 

Тревопасно – животно, което се храни с растения.

Фосил – вкаменелост или останките от растения и животни, живели много, много отдавна (дори преди един 
милион години).
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Защо зимите в Арктика и Антарктика са толкова тежки?

Какво е размножаване? Как намерихме доказателства за размножаването на динозаврите 
в Арктика?

Защо мислим, че и едри, и дребни видове динозаври са живели целогодишно на Арктика?

Смятаме, че динозаврите трябва да са били много добре приспособени, за да преживеят 
арктическата зима. Как са се адаптирали според нас? Сещате ли се за други възможни 
адаптации?

Чували ли сте за други животни, които спят зимен сън?
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