
Пре отприлике 225 милиона година на 
нашој планети појавили су се диносаури. 
Сама реч диносаур значи „страшан 
гуштер“. То су биле највеће животиње које 
су икад живеле на Земљи. Било је међу 
њима и месождера, али и биљоједа.  
Сви су изумрли пре отприлике  
65 милиона година, а ни данас се 
поуздано не зна зашто.

   Дугачак врат омогућавао 
је диносаурима биљоједима 
да брсте лишће с високог 
дрвећа.

Диносаури 
су полагали 

јаја.

Брахиосаур је био највећи 
диносаур. Од врха главе до 

врха репа био је дуг  
25 метара. Овај џин је 
морао сваког дана да 

поједе 1.500 килограма 
хране да би се најео! 

Осим тога, ноздрве 
су му биле на темену, 

одмах изнад очију.

Брахиосаур је био тежак 
колико и дванаест афричких 
слонова – преко 80 тона.
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Сама реч пахицефалосаур значи 
„гуштер тврде главе“. Заиста, 
горњи део главе ове врсте 
диносаура био је тврд и јак  
као цигла.

Пахицефалосаури су се борили за 
позиције у крду: сударали су се 
главама као овнови.

Горњи део лобање 
пахицефалосаура био је 
дебео чак 25 центиметара!

Пахицефалосаурове 
чељусти имале су  
облик кљуна, што  
му је помагало  
да чупа лишће и траву.
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Хадросаур, или диносаур са устима 
попут пачјег кљуна, имао је на глави 
импресивну кресту, захваљујући  
којој је могао да испушта гласне 
звуке који су се чули километрима 
около!

Код неких 
примерака креста 
је досезала 
дужину преко 
једног метра!

Ламбеосаур  
је на потиљку 
имао кресту 
налик на рог.

    Велика  
полукружна креста 
„красила“ је главу 
коритосаура.
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Стегосаур је био огромни 
биљојед. Дуж кичме  
су му расла два  
низа троугластих 
рожнатих плоча.

    Овако велики 
диносаур  
имао је мозак 
величине ораха.    Стегосаур се од непријатеља 

бранио замасима репа 
прекривеног бодљама.

     Плоче на стегосауровим 
леђима служиле су и као соларне 
батерије. Чувале су му главу од 
сунца и грејале му тело.
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Тело анкилосаура, или 
оклопљених диносаура, 

прекривале су рожнате плоче 
са шиљцима. Због оваквог 

„оклопа“ били су као прави 
тенкови. Бранили су се од 

грабљиваца тако што су их 
ударали израслином на врху 

репа. То „оружје“ деловало је 
као џиновски маљ.

Тешка рожната 
израслина била 

је величине 
фудбалске 

лопте.

 Шиљци на леђима 
служили су као 

одлична заштита.
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