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Šioje spalvinimo knygoje rasi labai 
įdomių faktų apie šiurpiausius, plėšriausius, 
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APIE ŠIa KNYGELe
Šioje knygoje aprašyti padarai pateikiami periodų1, kuriais gyveno, tvarka,  

kad spalvindamas šiuos riaumojančius priešistorinius gyvūnus galėtum suvokti juos 
laiko šviesoje. Prie gyvūnų aprašymų pateikiami įdomūs faktai.

Šiais laikais dinozaurai negyvena, tad mokslininkai negali tvirtai pasakyti,  
kaip jie atrodė ar elgėsi. To įrodymus jie surenka iš visame pasaulyje atrandamų 

dinozaurų fosilijų2.

KARBONO PERIODAS: nuo 358 iki 298 mln. metų prieš mūsų erą

PERMO PERIODAS: nuo 298 iki 252 mln. metų prieš mūsų erą

TRIASO PERIODAS: nuo 252 iki 201 mln. metų prieš mūsų erą

JUROS PERIODAS: nuo 201 iki 145 mln. metų prieš mūsų erą

KREIDOS PERIODAS: nuo 145 iki 66 mln. metų prieš mūsų erą

TERCIARO PERIODAS: nuo 66 iki 2,6 mln. metų prieš mūsų erą

KVARTERO PERIODAS: nuo 2,6 mln. metų prieš mūsų erą ir iki šių dienų  
 

1 Periodas – Žemės istorijos laikotarpis, įeinantis į erą, apimantis kelias epochas.
2 Fosilijos (lot. fossilis – „iškastinis“) – suakmenėjusios, suanglėjusios, mumifikuotos arba sušalusios 
organizmų mikro ir makro liekanos, jų atspaudai ar veiklos pėdsakai Žemės sluoksniuose.



Gigantiškasis 
skorpionas

Gigantiškasis skorpionas buvo maždaug katės dydžio. 
Kaip ir šiandieniai skorpionai, nuodingas, maitinosi 

vabzdžiais ir nedideliais ropliais. 

Karbono periodas





Meganeura 

Meganeura yra vienas didžiausių kada nors gyvenusių 
skraidančių vabzdžių. Ji, primenanti didžiulę šiuolaikinio 
laumžirgio versiją, mito smulkiais gyvūnais, tokiais kaip 

varlės ir vabzdžiai.

Karbono periodas 





Permo periodas

Dimetrodonas

Dimetrodonas gulėdavo saulėkaitoje, kad sušiltų, arba 
pritūpdavo pavėsyje, kad atvėstų. Didžiulė iš nugaros 

styranti burė atbaidydavo kitus mėsėdžius, kurie galėjo jį 
užpulti.





Triaso periodas 
Amonitas 

Šie jūrų padarai pasitaikydavo įvairių formų ir dydžių. 
Ilgais tarsi kalmarų čiuptuvais gaudydavo grobį.





Triaso periodas 

Stagonolepis 

Šį lėtą roplį dengė stori žvynai. Jis savo snukiu visai kaip 
kiaulė knisdavo augalus iš žemės. Likusi kūno dalis – 

tarsi krokodilo.
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