
Những “quái vật” khổng lồ nhất đã và đang tồn tại trên Trái Đất 

 

Trong số những "quái vật" lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, chỉ có 

loài cá voi xanh là còn sống cho đến tận ngày nay. Các loài khác đã bị 

tuyệt chủng. 

Balaenoptera musculus (Cá voi xanh) - Đây là loài động vật lớn nhất từng 

sống và đang sống trên Trái Đất. Con lớn nhất từng được phát hiện có chiều 

dài hơn 33 m, nặng 190 tấn.  

Dưới đây cùng điểm qua những loài động vật (đã tuyệt chủng và còn sống) 

lớn nhất trên Trái Đất:  

 

Cá Leedsichthys - Loài này chiều dài gần 16 m và trọng lượng khoảng 50 tấn 



 

Khủng long ăn cỏ Argentinosaurus - Loài này cao từ 21 m đến gần 38 m 

với trọng lượng 100 tấn. 

 

Maui Reptile - Đây là loài bò sát biển hung dữ nhất và có đầu lớn nhất từng 

tồn tại trên Trái Đất. Chúng có chiều dài hơn 20 m và nặng khoảng 8 tấn. 



 

Loài khủng long dưới biển Mosasaur - Chúng có chiều dài hơn 18 m và 

nặng khoảng 20 tấn 

 

Khủng long ăn cỏ Shantungosaurus - Chúng cao gần 17 m và nặng khoảng 23 tấn 



 

Spinosaurus - Loài này dài hơn 18 m, cao khoảng 6 m và nặng 9 tấn 

 

Trăn khổng lồ Titanoboa - Loài này có cơ thể dài hơn 15 m và nặng khoảng 

1.135 kg 



 

Cá sấu Deinosuchus - Hóa thạch lớn nhất của loài này là dài 10m và nặng 

5 tấn. 

 

Siêu cá mập Megalodon - Loài sát thủ hung tợn nhất lịch sử Trái Đất này có 

thể dài tới 30 m và nặng hơn 100 tấn. 



 

Predator X - Với bộ hàm dài gần 3m, "thủy quái" này có thể thực hiện cú 

ngoạm mạnh gấp 4 lần so với khủng long khổng lồ Tyrannosaurus rex và gấp 

10 lần so với bất kể động vật nào hiện đang tồn tại trên Trái Đất. Chúng có 

cơ thể dài 15 m và nặng 45 tấn. 
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