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Acest atlas este un adevărat răsfăţ 

vizual. Pagină după pagină veţi fi  

martori la miracolul superlativelor 

planetei noastre – cei mai mari dinozauri 

din istorie, cele mai puternice furtuni, 

cei mai înalţi copaci, animalele marine 

care trăiesc la cea mai mare adâncime, 

cele mai mari insecte şi alte asemenea 

uimitoare recorduri ale naturii. Răsfoiţi, 

adunaţi informaţii şi satisfaceţi-vă 

curiozitatea, pe măsură ce descoperiţi 

minunăţiile lumii în care trăim, 

de la cel mai înalt vârf  muntos 

până în străfundurile oceanelor…
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Cei mai mari dinozauri 
carnivori & erbivori  

�i cel mai mare pterozaur

               Cele mai mari ERBIVORE

1 Argentinosaurus huinculensis Greutate: 
80 tone • Lungime: 35 m • A trăit: Argentina, 
97–94 mau (milioane de ani în urmă). Deţine recordul 
pentru cel mai lung şi mai greu animal din istorie.

2 Turiasaurus riodevensis Greutate: în jur de 
50 tone • Lungime: 30 m • A trăit: vestul Europei, 
150–140 mau

3 Brachiosaurus altithorax Greutate: 56 tone • 
Lungime: 26 m • A trăit: America de Nord, 
157–145 mau

4 Paralititan stromeri Greutate: 65 tone • 
Lungime: 25 m • A trăit: Egipt, 98–93 mau

5 Dreadnoughtus schrani Greutate: 60 tone • 
Lungime: 26 m • A trăit: Argentina, 84–66 mau

             

Aceste reptile – cele mai mari animale care au populat vreodată Pământul – 
au fost vieţuitoarele cele mai lungi, mai masive şi mai înfricoşătoare din istorie.
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Cele mai mari CARNIVORE

6 Spinosaurus aegyptiacus Greutate: 23 tone • 
Lungime: 15 m • A trăit: nordul Africii, 112–97 mau

7 Carcharodontosaurus saharicus Greutate: 
15 tone • Lungime: 13 m • A trăit: nordul Africii, 
100–94 mau 

8 Giganotosaurus carolinii Greutate: 14 tone • 
Lungime: 13 m • A trăit: America de Sud, 99–97 mau

9 Tyrannosaurus rex Greutate: 15 tone • Lungime: 
12 m • A trăit: America de Nord, 68–66 mau

q Mapusaurus roseae Greutate: 3 tone • Lungime: 
12 m • A trăit: America de Sud, 100,5–93 mau

             Cel mai mare PTEROZAUR

w Quetzalcoatlus northropi Greutate: 250 kg • 
Anvergura aripilor: 11 m • A trăit: America de Nord, 
72–66 mau
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U nele specii 
din adâncurile 

oceanului ajung la 
dimensiuni extraordinare, 
de la calamarul uriaş, care se 
poate măsura cu caşalotul, 
până la izopodul gigantic, un 
crustaceu înrudit cu larva numită 
câinele-babei, şi care este chiar 
şi de opt ori mai greu decât rudele 
sale din apele mai puţin adânci. 

Impresionanta 
balenă albastră 

este cel mai mare 
animal din toate 
timpurile. Numai 
limba ei cântăreşte cât 
un elefant; inima – cât 
un automobil. Dintre 
animalele terestre, 
elefantul african este 
cel mai mare; girafa – 
cel mai înalt.

1 Balena albastră 200 tone, 32 m 
  lungime (cel mai lung şi mai zgomo-

tos animal – intensitatea sunetelor 
sale depăşeşte 180 de decibeli)

2 Balena cu înotătoare 80 tone, 
 26,8 m lungime (una dintre cele mai 
 iuţi balene, cunoscută drept „ogarul 

oceanelor“ – poate atinge viteze de 
până la 37 km/h)
3 Caşalotul 
        45 tone, 8 m lungime

4 Rechinul-balenă 
 13 tone, 12 m lungime
5 Orca 6 tone, 9,7 m lungime 
6 Rechinul-pelerin  
 7 tone, 6 m lungime
7 Lamantinul american   
 1,5 tone, 4,5 m lungime 
8 Delfi nul alb  
 1,3 tone, 5,3 m lungime

Tapirul malaysian 
cântăreşte cât 
această motocicletă.

cele mai mari  Printre
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