5 gigantescos animais que existiram e você
deve conhecer
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Desde os primórdios a Terra é habitada por gigantes do mundo animal.
Por sorte ainda podemos admirar alguns colossos vivos, mas com exceção de
alguns cetáceos, os animais de hoje estão muito menores do que foram seus parentes
mais distantes.
Veja cinco gigantes que não existem mais no planeta:

5. Hatzegopteryx
Menos conhecida que o Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx teria habitado a olha de
Hazteg, que se isolou do restante da Europa Central durante o período cretáceo tardio.
O crânio desta espécie de pterosaurio media nada menos que três metros de
comprimento, mas segundo estimativas poderia ter uma envergadura total de cerca de 12
metros, convertendo-o assim em uma das maiores criaturas já surgidas na Terra.
Por outro lado acredita-se que pesava apenas algumas dezenas de quilos, já que
ser muito pesado o teria feito muito menos aerodinâmico.

4. Meghatherium
Estas enormes e pesadas espécies viveram na América do Sul durante os períodos
Plioceno e o Pleistoceno, dos quais foram encontrados numerosos restos de fósseis, o
que indica a grande abundância que tiveram.
Mediam quase 7 metros de comprimento e pesavam três toneladas, tanto quanto
um mamute.

3. Deinosuchus
Os dinossauros não foram os únicos répteis que chegaram a alcançar enormes
tamanhos durante a Era Mesozoica.
Também houve crocodilos gigantescos como o Deinosuchus, que viveu onde hoje
é a América do Norte.
Chegou a medir mais de 9 metros da cabeça até a cauda e a pesar assombrosas
10 toneladas.
Este crocodilo colossal pode ter sido um grande rival para o Sarcosuchus, um
crocodilo que alcançou 15 toneladas de peso.

2. Indricotherium
O maior mamífero terrestre que já existiu, Indricotherium (também conhecido como
Paraceratherium), media uns 40 pés da cabeça até a cauda e chegou a pesar de 15 a 20
toneladas.
Com estas assombrosas medidas e casco comparável ao do Oligoceno, chegou a
estar na mesma categoria que os titanossauros que haviam desaparecido da face da
Terra 50 milhões de anos antes.
Este gigante herbívoro provavelmente teria um lábio inferior que o ajudava a
arrancar as folhas altas das árvores.

1. Titanoboa
A serpente pré-histórica Titanoboa compensou sua relativa falta de estabilidade (só
pesava cerca de uma tonelada) alcanzando o impressionante comprimento de mais de 15
metros desde a cabeça até a cauda.
Este réptil do Paleoceno compartilhou seu habitát na América do Sul com outros
enormes crocodilos e tartarugas, entre eles o Carbonemys, que chegou a pesar uma
tonelada.
As duas espécies devem ter tido vários “encontros” perto dos antigos rios da
região.
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