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Çà òàçè êíèãà
Çíàåòå ëè, ÷å àðæåíòèíîçàâúðúò å òåæàë 
êîëêîòî 12 àôðèêàíñêè ñàâàííè ñëîíà? 

À çíàåòå ëè, ÷å òèðàíîçàâúðúò ðåêñ 
ìîæåë äà ñìà÷êà àâòîìîáèë ñ åäíî çàõàïâàíå? 

Çíàåòå ëè, ÷å êîìïñîãíàòúò áèë âèñîê êîëêîòî ïóäåë?
Òîâà ñà ñðàâíåíèÿ. 

Ñðàâíåíèåòî å íå ñàìî çàáàâåí íà÷èí äà îïèøåì íåùî. 
Äà çàáåëåæèì ïðèëèêèòå è ðàçëèêèòå ìåæäó äâå íåùà, 

å ñòðàõîòåí íà÷èí äà íàó÷èì ïîâå÷å çà òÿõ. 
Ìîæåì äà ñðàâíÿâàìå ãîëåìèíà, òåãëî, áúðçèíà 

è îùå ìíîãî äðóãè áåëåçè è ñâîéñòâà íà æèâîòíèòå 
è ðàñòåíèÿòà, íà ïðåäìåòèòå è ÿâëåíèÿòà â ñâåòà îêîëî íàñ.

Òàçè áîãàòî èëþñòðèðàíà êíèãà ñúäúðæà ìíîãî ñðàâíåíèÿ,
÷ðåç êîèòî ùå íàó÷èòå ëþáîïèòíè íåùà çà çàãàäú÷íèòå 

äèíîçàâðè è çà äðóãè æèâîòíè è ðàñòåíèÿ, 
íàñåëÿâàëè ïëàíåòàòà íè â ïðàèñòîðè÷åñêè âðåìåíà.  

Ñ äèíîçàâúðñêàòà âèêòîðèíà ùå ìîæåòå 
äà ïðîâåðèòå ñâîÿòà íàáëþäàòåëíîñò è óìåíèåòî ñè 

äà îñìèñëÿòå ïðî÷åòåíîòî è äà çàïîìíÿòå.
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ÂÅËÈÊÎËÅÏÅÍ 
ÏËÀÍÅÐÈÑÒ

Малкият микрораптор 
използвал оперѓните си 

крайници, за да планира от 
място на място, подобно 
на съвременните летящи 

катерици. 

ÑÌÚÐÒÎÍÎÑÍÎ 
ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ

Птицеподобният дейноних 
не бил особено голям, но бил 
страховит хищник – можел 

да скача високо, като се 
хвърлял върху плячката си 
подобно на връхлитащ лъв. 

Óäèâèòåëíè ñïîñîáíîñòè
Äèíîçàâðèòå áèëè èçêëþ÷èòåëíî ðàçíîîáðàçíè íå ñàìî ïî ôîðìà è ãîëåìèíà. 
Ðàçëè÷íèòå âèäîâå ïðèòåæàâàëè è ðàçëè÷íè ïðèñïîñîáëåíèÿ (îñîáåíîñòè 
â óñòðîéñòâîòî íà òÿëîòî è â ïîâåäåíèåòî), êîèòî èì ïîìàãàëè äà îöåëÿâàò – 
äà ñè íàìèðàò õðàíà è ïàðòíüîð, äà ñå ñïàñÿâàò îò âðàãîâå.

ÑÂÐÚÕÇÂÓÊÎÂ ÇÀÌÀÕ   
Апатозавърът бил от групата на завроподите. Подобно на всички завроподи, той имал 

много дълга опашка и някои учени предполагат, че можел да я движи с удивителна бързина! 

Апатозавърът замахвал с 
опашката си със скорост, три 
пъти по-голяма от скоростта 

на най-бързия влак в света! 
Някои учени предполагат, че той 
можел да движи опашката си със 
свръхзвукова скорост (скорост, 

по-голяма от скоростта на звука).

ÁÚÐÇ ÑÏÐÈÍÒ 
Някои видове динозаври били изключително бързи. Дромицейомимът 
вероятно е бил най-бързият сред динозаврите. Той принадлежал към 
група динозаври, наречени птицеподобни (орнитомимиди), тъй като 

по формата на тялото си напомняли на птица. 

 Дромицейомимът приличал на 
днешния щраус, но можел да бяга 
по-бързо от него, или два пъти 

по-бързо от най-бързия 
спринтьор на земята!

ÓÆÀÑßÂÀÙÀ ÇÀÕÀÏÊÀ 
Тиранозавърът рекс (тирексът) имал най-силната захапка 

измежду всички динозаври и дори измежду всички сухоземни 
животни, живели някога на Земята! 

Челюстите на тирекса 
били достатъчно силни, за 
да смачкат лек автомобил!  

Човешките челюсти 
са достатъчно силни, 
за да схрускат шест 
моркова наведнъж! 

При скоростното си 
движение опашката 

предизвиквала 
оглушителен пукащ звук. 

Можел да удря с опашката 
си като с камшик и така 
да прогонва нападателите. 

ÌÈÊÐÎÐÀÏÒÎÐ

ËÅÒßÙÀ ÊÀÒÅÐÈÖÀ

ËÚÂ

ÄÅÉÍÎÍÈÕ


