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1. Представете си, че излизате да се разходите навън и намирате костите на древен кит. 

Точно това се случва през 1964 г., когато група учени от Харвардския университет се 

натъкват на вкаменелост на череп от кит на 17 милиона години. Открит е на тревните 

хълмове в Кения. Разгледайте тази карта на Африка. Как мислите, че китът се е озовал в 

средата на африканското пасище, на 800 км от океана и на 620 метра (2000 фута) над 

морското равнище? Съвет: Преди е имало древни реки, водещи от океана към 

вътрешността.  

 

 

 

 

 

2. За да разрешим тази мистерия, първо трябва да научим малко повече за вкаменелостите. 

Вкаменелостите са запазените останки на живи същества. Повечето вкаменелости се 

образуват, когато живите същества умират близо до воднисти места като блата, езера и 

плитки морета и са погребани под утайка (седимент) – комбинация от скални частици, 

пясък и кал. С течение на времето утайката и останките от живите същества бавно се 

втвърдяват в седиментна скала. Разгледайте по-отблизо тези вкаменелости.  

 

3. Намирането на пълна вкаменелост е толкова рядко, колкото спечелването на лотарията. 

Всъщност почти на всички вкаменелости им липсват някои части. Това със сигурност е 

вярно за черепната вкаменелост на Турканския кит, намерен в пасищата на Кения, кръстен 

на окръга, в който е открит. Намерено е само парче от тази вкаменелост на 17 милиона 

години. Защо мислите, че на вкаменелостите често липсват части? Съвет: Помислете какво 

се случва след смъртта на животно.  

 

 

 

4. Сега трябва да мислим като палеонтолози, учени, които изучават вкаменелостите, за да 

разберем какъв кит е намерен. Когато палеонтолозите изкопаят вкаменелост, те всъщност 

не знаят как е изглеждало животното, защото кожата и тъканите му са се разпаднали и 

често много кости липсват. Вместо това те използват разбирането си за биологията, за да 

направят образовано предположение, или хипотеза. Палеонтолозите също използват 

глина, за да направят модели на липсващите парчета. Това се нарича реконструкция. 

Възпроизведете анимацията, за да разкриете реконструкцията на скелета на кита.  
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5. След като палеонтолозите изследват китовата вкаменелост, те забелязват, че черепът има 

дълга кост, наречена клюн. Сравняват го със скелетите на съвременните клюнови китове и 

правят хипотеза как може да е изглеждало животното. Пуснете два пъти анимацията, за да 

разкриете реконструкцията на Турканския клюнов кит. Опишете кита. На кое животно 

прилича?  

 

 

 

 

6. Реконструкцията разкри, че мистериозният ни кит най-вероятно е бил древен роднина на 

клюновия кит. Клюновите китове са срамежливи същества, които живеят в дълбоки райони 

на открития океан, далеч от всяка суша. Може да приличат на делфини, но всъщност са 

много различни. Делфините се хранят с риба на повърхността и могат да задържат дъха си 

само за 10 минути. Клюновите китове се хранят със сепия в най-дълбоките части на океана. 

Те могат да се гмуркат до 9000 метра и да задържат дъха си за 30-60 минути! Изберете 

инструмента "Сравняване на размери" и опишете физическите разлики между делфина и 

клюновия кит Туркана.  

 

 

 

 

 

7. Как е възможно клюновият кит, който живее в дълбокия океан, да е намерен в 

африканските пасища? Досега във вътрешността на Африка не е открит друг кит. Учените 

заключават, че е преминал над 800 километра (500 мили) от океана нагоре по вътрешна 

река и е заседнал в плитка вода малко над морското равнище, където умира. Използвайте 

съвременната карта на Кения, за да обясните как вкаменелостта на турканския кит 

подкрепя твърдението, че пейзажът в Източна Африка някога е бил на или близо до 

морското равнище.  

 

 

 

 

 

8. Учените смятат, че по времето, когато китът е умрял, котата (височина над морското 

равнище) на африканския пейзаж е била ниска, а валежите – високи. В момента обаче 

същата тази област има възвишение от 620 метра (2000 фута). Сравнете африканския 

пейзаж преди 17 милиона години с съвременната снимка на района, където е намерен 

фосилът. Опишете промените в пейзажа на Източна Африка с течение на времето.  
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9. В течение на последните 17 милиона години континентът Африка се издига по-високо и се 

формират планини поради промени в Земята. Океанът се отдръпва, оставяйки суха земя. 

Откриването и датирането на вкаменелостта на клюновия кит Туркана, за която се смята, 

че е най-точно датираната китова вкаменелост в света, осигурява първата точна дата на 

мистериозното покачване на нивото на сушата на Източна Африка. Опишете как 

изкопаемите доказателства подкрепят обяснението, че над 17 милиона години 

континентът Африка се е издигал от по-ниско към по-високо ниво.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наличието и местоположението на определени вкаменелости дават доказателства за това, 

кога са настъпили историческите промени в земния пейзаж. Вкаменелостта на Турканския 

кит ни позволява да подобрим разбирането си за географията на древния свят. Как 

вкаменелостите могат да ни помогнат за картографирането на древния свят? Съвет: 

Помислете как вкаменелостите от морски или сухоземни животни предоставят улики за 

местоположението на древните морета и континенти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Като погледнем къде се намират какви видове вкаменелости, можем да направим 

образовано предположение за местата на древните континенти и морета. Например, 

вкаменелостите на китове, делфини и други морски животни показват наличието на древни 

океани, докато вкаменелостите на сухоземни животни показват наличието на древни земи. 

Представете си какви мистерии тепърва предстои да бъдат решени! Може би някой ден, ако 

имате късмет, може да се препънете на милион-годишна вкаменелост и да откриете уликите 

към историята!  


