
CU CRESTE PE CAP
Parasaurolophus era un dinozaur ciudat. Avea pe cap un tub lung, osos, 

de dou\ ori mai mare decât craniul!

Se consider\ c\ aceast\ creast\ îl ajuta s\ fac\ s\-i r\sune mugetele în 
dep\rtare, ca s\ fie mai bine auzit. Femela avea o creast\ mai mic\.
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Formele crestelor puteau fi diferite.  
Speciali[tii cred c\ îi ajutau pe dinozauri  

s\ se recunoasc\ [i s\ comunice.

Ciudatul Lambeosaurus avea dou\ creste pe craniu. Una era plat\ [i înalt\,  
iar cealalt\, ca un spin osos, îndreptat\ spre spate.

Creasta Corythosaurusului sem\na cu 
o jum\tate de farfurie. A femelei nu era 

deloc la fel cu aceea a masculului.

La Tsintaosaurus, un dinozaur care a fost 
g\sit în China, creasta era dispus\  

chiar între ochi. 
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SPECTACULO{II MAMU}I
Ace[ti elefan]i îmbl\ni]i [i având un strat gros de gr\sime nu se temeau de  

z\pad\ [i înghi]eau aproape 300 de kilograme de vegetale pe zi!

Col]ii lor lungi le permiteau s\ cure]e z\pada sau s\ sparg\ ghea]a  
pentru a se hr\ni. Un cadavru de mamut era un adev\rat noroc pentru oamenii 

preistorici, care luau carnea, pielea, oasele [i col]ii.
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ÎN CAVERNE
Unele animale preistorice tr\iau în interiorul grotelor [i al cavernelor, 

unde au [i fost g\site urmele pe care le-au l\sat.

Ursul cavernelor era mai mare decât ursul brun de ast\zi. Intra în grote ca s\ 
hiberneze [i s\-[i aduc\ pe lume puii. Era de obicei calm [i se hr\nea cu plante  

[i fructe, dar dac\ se sim]ea amenin]at devenea periculos.

Hiena cavernelor avea o blan\ cenu[ie-p\tat\, [i ni[te din]i t\io[i.  
Se hr\nea cu cadavrele animalelor, dar, uneori, când era înfometat\,  

se putea apropia de grotele în care tr\iau oamenii.
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HOMO ERECTUS PORNE{TE LA DRUM
Unele triburi au p\r\sit Africa [i, pe parcursul mai multor mii de ani, s-au 

r\spândit în întreaga lume (China, Europa, Java). 

Oamenii c\l\toresc în grupuri mici, trecând dintr-o vale în alta, [i g\sesc noi locuri de 
ad\post. Câ]iva ani mai târziu, copiii lor vor porni din nou la drum,  

populând, astfel, alte p\mânturi.

r\spândit în întreaga lume (China, Europa, Java). 
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UNELTELE LUI HOMO ERECTUS  
SE PERFEC}IONEAZ|

Poliedrul este un galet (o piatr\ rotunjit\) 
mare care a fost t\iat\ în mai multe fa]ete. 

Serve[te la uciderea animalelor, la ap\rare,  
la cizelarea crengilor [i la zdrobirea oaselor.



Oamenii fac progrese. Pornind de la o piatr\ mare,  
sunt acum în stare s\-[i imagineze cum s\ o taie  

pentru a o transforma într-o unealt\ potrivit\ [i eficient\.

Pentru a tran[a carnea vânatului, trebuie s\ taie o piatr\ cu marginile 
suficient de ascu]ite: topor cioplit cu dou\ fe]e.

Pentru a netezi [i cur\]a pielea animalelor pe care le-au omorât,  
au nevoie de o piatr\ care s\ serveasc\ drept raclet\. 

pentru a o transforma într-o unealt\ potrivit\ [i eficient\.
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