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SPINOSAURUS

SPINOSAURUS:
Spinosaurus merupakan Dinosaurus
karnivora terbesar (lebih besar dari
Trex dan Giganotosaurus). Memiliki
panjang sekitar 12 – 18 meter
dengan berat 7-20 ton. Spinosaurus
memakan ikan, dia hidup di darat
dan di air seperti buaya modern.
Duri khas Spinosaurus merupakan
perpanjangan vertebrae tumbuh
sepanjang minimal 1,65 meter.
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STEGOSAURUS:

STEGOSAURUS

Stegosurus
merupakan
genus
Dinosaurus Herbivora terbesar di
awal Jurassic. Spesies ini mudah
diidentifikasi dari kedua baris sisik
yang saling silang di punggungnya
dan 2 pasang duri panjang di
ekornya.
Stegosurus
bukanlah
Dinosaurus yang cukup pintar
karena otaknya hanya sebesar bola
golf. Panjang duri ekor Stegosaurus
mencapai lebih dari 1 meter.
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TYRANNOSAURUS REX

VELOCIRAPTOR:
Velociraptor yang artinya pencuri
berkecepatan tinggi ini hanya
memiliki berat 50 kg. Velociraptor
hidup di akhir zaman Cretaeceous
(sekitar 68 juta tahun y.l) memiliki
gigi panjang dan tajam sekitar 30
buah, paruh yang datar serta leher
menyerupai
huruf
S.
Kaki
Velociraptor ini sangat kuat dan
memiliki kemampuan berlari sekitar
40 mill perjam

TYRANNOSAURUS REX
Tyrannosaurus merupakan salah
satu Dinosaurus karnivora terbesar.
T-rex dapat tumbuh sepanjang 12,5
meter dengan berat 4-7 ton. T-rex
memangsa Dinosaurus herbivora
besar seperti Triceratops dan
Edmontosaurus. T-rex ini memiliki
gigitan terkuat dari hewan darat
yang pernah ada. Meskipun kepala
dan badannya sangat besar, namun
tangan nya sangat kecil.
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TRICERATOPS

PTERODACTYL
Pterodactyl merupakan sejenis
Dinosaurus yang dapat terbang di
zaman Pterosauria (Mesozoikum).
Pterodactyl mampu terbang hingga
10.000 mill tanpa henti. Bagian
tubuh Pterodactyl terdiri sayap
berselaput membentang antara jari
keempat tangan dan sisi tubuh. Jari
kelima turun dan tiga pertama
bebas dari sayap. Lebar sayap
Pterodactyl lebih dari 30 kaki.

TRICERATOPS
Triceratops mudah dikenali dengan
tiga tanduk dan tudung tulang
dibelakang kepalanya. Triceratops
menjelajah Amerika Utara sekitar
68-65 juta tahun y.l. di akhir periode
Cretaceous. Triceratops memiliki
panjang sekitar 7,9 – 9 meter, tinggi
sekitar 2,9 - 3 meter dan berat 5.909
kg hingga 11.818 kg. Hewan ini
memiliki tungkai yg sangat kuat sbg
penggerak tubuh.

