ָאוּרים?
ֶע ְלמוּ ַה ִדינוֹז ִ
דוּע נ ֶ
ַמ ַ
ימים ביותר .בעלי-חיים
אוּבּנִים ַה ַמ ְר ִשׁ ִ
ָאוּרים הם אולי ַה ְמ ָ
ְשׂ ִרידֵי ַה ִדינוֹז ִ
אוּבּנִים שלהם נמצאו
וה ְמ ָ
ְפוֹצים על-פני ַכּדוּרָ -האָרֶץַ ,
ענקיים אלה היו נ ִ
ֲפילוּ
אַר ֶגנ ְִטינָהַ ,וא ִ
ָדהְ ,בּ ְ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתְ ,בּ ָקנ ָ
ברוב ֶח ְל ֵקי ֵת ֵבל – ְבּ ִסיןְ ,בּ ְ
ֲקבוֹת שלהם .חייהן של חיות ענק אלה,
ְבּ ֵבית ַזיִת שליד ירושלים נמצאו ע ֵ
ָנוּתם של החוקרים ואת ַס ְקרָנוּתוֹ
עוֹר ִרים את ַס ְקר ָ
מוּתןְ ,מ ְ
יע ְל ָ
ֲלוּמת ֵה ָ
ְתע ַ
וַ
של הקהל הרחב.
החוקרים טוענים כי אירוע דרמתי שהתרחש לפני כ 65-מיליוני שנים,
הוא שהביא להכחדתם של הדינוזאורים .אירוע זה חשוב במיוחד מפני
ְתה תמונת החיים על-פני כדור-הארץָ :בּא ַה ֵקץ ְל ִשׁ ְלטוֹנָם של
שמאז ִה ְשׁ ַתנ ָ
אוֹשׁשׁוּת של עולם החי והצומחֶ ,שׁ ֵה ֵח ָלה לאחר
הזוחלים הענקייםַ .ה ִה ְת ְ
חוּתם של ַהיוֹנ ְִקים ושל צורות החיים
מכן ,הובילה לתחילת ִה ְת ַפּ ְת ָ
ַהנְפוֹצוֹת האחרות של ימינו; ביניהם – גם אנחנו ,בני האדם.
יהם ַבּ ְשׁ ֵא ָלה מה היה טיבו של האירוע :מרבית
עוֹת ֶ
ֲלוּקים ְבּ ֵד ֵ
החוקרים ח ִ
רוֹאיד( ,שפגע בכדור-הארץ,
אַס ֶט ִ
אוֹריט ) ֵח ֶלק של ְ
שמ ֶט ִ
החוקרים טוֹ ֲענִים ֶ
אַדירַת ְמ ַמ ִדים.
עוֹצ ָמ ָתהּ ְכּ ֶשׁל רעידת-אדמה ִ
אַדירָהֶ ,שׁ ְ
פּוֹצצוּת ִ
גרם ְל ִה ְת ְ
מוֹס ֶפרָה כמות עצומה של
אַט ְ
ְה ֶע ְל ָתה אל ָה ְ
פגיעה זאת יצרה ַמ ְכ ֵתשׁ ענק ,ו ֶ
ְאָבק רב.
ֶח ְל ֵקי ֶס ַלע ו ָ
ָמ ִתי הזה – ְמקוֹרוֹ ְבּ ִה ְת ָפּ ְרצוּת
ירוּע ַה ְדר ָ
בוּרים ֶשׁ ָה ֵא ַ
חוקרים אחרים ְס ִ
יה כּוּסוּ ַה ָשׁ ַמיִם ְבּ ַכמוּיוֹת עֲצוּמוֹת של ֵא ֶפר
בוֹת ָ
אַדירָה של הר געשְ .בּ ִע ְק ֶ
ִ
ֲשׁי.
ַגע ִ
אָבק או האפר את כדור-הארץ והסתירו את השמש.
בשני המקרים ,כיסו ָה ָ
ֲשׁ ָכה שררו על-פני האדמה.
קרני השמש לא ִהצליחו לחדור ,וְקוֹר ַוח ֵ
בתנאים
הצמחים ובעלי-החיים ,ביניהם הדינוזאורים ,לא ִהצליחו ִל ְשׂרוֹד ְ
אלה ,והם נ ְִכחֲדוּ.
על פי :מאירה שגב ,מסע במרחבי כדור הארץ2004 ,

