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n aceste pagini veţi descoperi unele
Î
dintre cele mai neobişnuite vieţuitoare care
ne‑au populat vreodată planeta, veţi fi
uimiţi de marile realizări tehnologice ale
omului şi veţi explora cele mai îndepărtate
colţuri ale universului. Nenumăratele
comparaţii şi informaţii inedite din acest
atlas bogat ilustrat vă vor ajuta să înţelegeţi
cât de grele, de puternice, de mici sau
de mari sunt în realitate lucrurile.

Lumea dispărută : uriaşilor
D

escoperirea fosilelor megafaunei a scos la iveală o uimitoare lume
dispărută – versiuni uriaşe ale vieţuitoarelor de astăzi. Imaginaţi‑vă
castori de mărimea unor urşi, leneşi cât elefanţii şi tatu cât maşinile.
Multe dintre aceste vieţuitoare au trăit în epoca primilor oameni
şi a urmaşilor lor, fie vânându‑i, fie fiind vânaţi de ei.
Cele mai multe dintre speciile megafaunei
au dispărut din cauza schimbărilor dramatice
de climă de la sfârşitul ultimei ere glaciare,
acum 11 700 de ani.
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VIEŢUITOARE DE IERI
1 Hyracotherium
Înălţime la umăr: 30–60 cm
Greutate: 9 kg
A trăit: Europa, America de Nord,
cca 55–33 mau
Nu toate animalele preistorice erau mai
mari decât cele de azi. Acest strămoş al
calului era cam cât un câine de talie mică.

2 Mammuthus primigenius
Înălţime: 3–3,5 m | Greutate: 6,6 t
A trăit: Asia, Europa, America de Nord,
cca 700 000–4 000 au
Mamutul lânos era cam cât un elefant
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1

de mărime medie. Spre deosebire de
acesta, avea o blană deasă, cârlionţată,
care îl apăra de temperaturile foarte
scăzute, şi colţi lungi, răsuciţi, de peste
4 metri lungime. Iniţial s‑a bănuit că
rămăşiţele de mamut mumificate găsite
în permafrostul siberian aparţineau unor
animale de vizuină uriaşe, care au murit
când au fost expuse razelor de soare.

3 Titanoboa cerrejonensis
Lungime: 13–14,6 m | Greutate: 1t
A trăit: America de Sud, cca 60–58 mau
Aceşti şerpi uriaşi au trăit acum milioane
de ani în pădurea tropicală din America de
Sud. Erau mai lungi decât un autobuz şi
puteau înghiţi cu totul un crocodil.

4 Paraceratherium

6 Megalania prisca

Înălţime la umăr: 5,5 m (aproape 8 m
cu capul ridicat) | Greutate: 15–20 t
A trăit: Europa şi Asia, cca 30–16,6 mau
Acest rinocer erbivor uriaş este probabil
cel mai mare mamifer terestru din toate
timpurile. Cu capul ridicat era cu circa
2 m mai înalt decât un elefant. Avea un gât
lung şi gros, cu care ajungea la frunzele din
vârful copacilor.

Lungime: 5,5 m | Greutate: 600 kg
A trăit: Australia, cca 1,8 mau–40 000 au
Fosilele descoperite arată că această
şopârlă străveche se hrănea cu varani
de Komodo şi canguri uriaşi. Se pare că
avea dinţii foarte ascuţiţi şi saliva toxică,
provocându‑le victimelor şoc anafilactic.

5 Castoroides

Lungime: 3,3 m | Greutate: 2 t
A trăit: America de Sud şi de Nord,
cca 5,3 mau–11 700 au
Acest tatu uriaş era cam de mărimea şi
forma unui Volkswagen broscuţă. Avea o
carapace groasă, tare şi o coadă

Lungime: 2,5 m | Greutate: 125 kg
A trăit: America de Nord,
cca 1,4 mau–10 000 au
Aceşti castori de mărimea unor urşi aveau
incisivi de aproape 15 cm lungime.

7 Glyptodon clavipes

