Dinorama

Door

Carnovsky
Geschreven door

Lucy Brownridge

Welkom in
de wereld van
de dinosauriërs
De aarde onder onze voeten is een tijdscapsule. Neem er je

paleontologenbril bij,

ontsluier de geheimen van de tijd en ontdek de dinosauriërs die ooit rondzwierven op onze
planeet. In de grond onder ons zitten massa’s schatten in de vorm van
en

botten, fossielen

versteende overblijfselen van het prehistorische leven. Maak je klaar voor

een reis die je duizenden jaren terugstuurt, naar toen het droge land nog één grote, aaneengesloten
massa was met de naam

Pangea. Kijk toe hoe het in de loop der tijd uit elkaar dreef en een

voedingsbodem bood en de machtige dinosauriërs, weelderige planten, prachtige bloemen en
bijzondere, vroege zoogdieren in leven hield. Verken alle hoeken van de wereldbol en ontdek

waar

in de wereld de bekendste dinosauriërs leefden. Stap op het uitkijkpunt en kom
oog in oog te staan met de machtige bende dinosauriërs, planten en andere prehistorische
dieren van al die plaatsen. Leer meer over ze in de soortengids van de paleontoloog.

Wat zul jij ontdekken op dit wereldwijde
prehistorische avontuur?
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INHOUD
Maak een reis rond de prehistorische wereld
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WELKOM IN NOORD-AMERIKA
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In dit gebied zijn een aantal van de bekendste dinosauriërs ooit
gevonden. Het klimaat en gesteente in Utah, Wyoming, Montana en
Colorado bieden een perfecte omgeving om deze schatten uit
het verleden te bewaren. Hier zijn veel dinosauriërs uit de drie periodes
– het trias, jura en krijt – ontdekt. Tijdens het krijt konden dinosauriërs
van Noord-Amerika naar Azië en terug trekken, omdat de twee verbonden
waren door een smalle landstrook. Daarom delen de Noord-Amerikaanse
dinosauriërs kenmerken met hun verwanten uit Azië. Dit continent is een
echte tijdscapsule, met restanten van de allerbekendste dinosauriërs,
zoals de T-rex, triceratops en brachiosaurus. Dit was zelfs de plaats waar
sommige planten groeiden die we vandaag nog kennen, zoals
magnolia’s en grote sequoia’s.
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DINOSAURIËRS
Alberta in Canada en Dinosaur Ridge aan de Westkust van de VS, twee streken die rijk aan fossielen zijn, hebben
uitzonderlijke dinoschatten opgeleverd. De bekendste dinosauriërs uit het mesozoïcum werden hier gevonden, waaronder
de koning van de dinosauriërs: de T-rex.

LEES over de planten en dieren uit het prehistorische Noord-Amerika. Ga dan terug naar het UITKIJKPUNT.
Wat zie je wanneer je door de BLAUWE lens kijkt?

LEES over de dinosauriërs uit de verschillende periodes die werden gevonden in Noord-Amerika.
Ga dan terug naar het UITKIJKPUNT. Als je durft: kijk door de RODE lens en kom
oog in oog te staan met de huiveringwekkendste dinosauriërs.
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Trias

NOORDAMERIKA

PREHISTORISCHE PLANTEN EN DIEREN
In de almaar groter wordende zeeën en rivieren in het jura leefden zeehagedissen, terwijl het in de lucht krioelde van de
vliegende, krijsende pterosauriërs. Veel bloeiende planten uit het krijt in Noord-Amerika gedijen vandaag nog altijd op onze
planeet: van de prachtige magnolia tot de gigantische metasequioa’s die zo bekend zijn in Californië.

ONTDEKKINGSPLAATSEN VAN
DINOSAURIËRS
1 Daemonosaurus, Nieuw-Mexico, VS
2 Tawa, Nieuw-Mexico, VS
3 Gojirasaurus, Nieuw-Mexico, VS
4 Brachiosaurus, Colorado, VS
5 Stegosaurus, Utah, VS
6 Ceratosaurus, Oklahoma, VS
7 Tyrannosaurus, Brits-Columbia, Canada
8 Ankylosaurus, Alberta, Canada
9 Triceratops, Colorado, VS

Magnolia Deze fantastische met bloemen

Pteranodon Strikt gezien is dit geen dinosaurus,

Sassafras Deze loofboom zou op de Noord-

bezaaide bomen begonnen te bloeien in het krijt.

maar een vliegend reptiel uit het krijt. Niemand

Ze werden bestoven door kevers, bijtjes en vlinders.

Daemonosaurus, duivelse hagedis, 208-

Tawa, 215 MJG Deze kleine dinosaurus is

Amerikaanse vlaktes in het krijt hebben gestaan.

201 MJG Deze kleine dinosaurus was bijzonder

ontdekt in Nieuw-Mexico (VS) en vernoemd naar

weet precies waarom hij die grote kam op zijn kop

Hij bestaat vandaag nog en wordt vaak gebruikt

omdat hij een kleine kop, korte snuit en

een zonnegod. Hij is een erg vroege soort vleeseter.

had.

in de keuken.

Metasequoia Deze zouden hoge bossen hebben

Desmatosuchus Gevonden in Texas, en uit

overlappende voortanden had.

Gojirasaurus, Godzilla hagedis, 228209 MJG Zijn naam is het Japanse woord voor
Godzilla (‘enorm’), omdat het een ongewoon grote
dinosaurus is voor het trias.

Jura

Hypsognathus Deze oude hagedis werd

Brachiosaurus, arm-hagedis, 155-140

Stegosaurus, dak-hagedis, 156-144 MJG

Ceratosaurus, gehoornde hagedis, 150-

ontdekt in New Jersey en zou vooral insecten

gevormd ten tijde van de triceratops. Ze konden wel

het trias. Dit krokodilachtige dier was zwaarder

MJG Zijn lange nek hielp om aan de hoogste

Deze grote herbivoor had diamantvormige platen

144 MJG De hoorn op zijn snuit zou hij hebben

hebben gegeten. Hij had bijzondere stekels aan de

60 meter hoog worden, wat je kunt vergelijken met

bepantserd dan de ankylosaurus – hij had zelfs een

bomen te knabbelen. Omdat hij geen rivalen had,

op zijn rug. Ze waren misschien om roofdieren af

gebruikt om andere dinosauriërs bij gevaar te

zijkanten van zijn schedel.

een gebouw van 13 verdiepingen.

pantser onder zijn buik.

was hij altijd goed doorvoed.

te schrikken of om af te koelen door warmte uit te

waarschuwen. Hij at vooral vis en krokodillen.

stralen.

Krijt
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Bezoek een werelddeel , ontdek waar
het land lag en hoe de habitat van een
dinosaurus eruitzag.

Stap op het uitkijkpunt . Wees voorzichtig
en let op voor gevaarlijke dinosauriërs, oude
planten en bijzondere dieren.

Gebruik de rode lens om
de dinosauriërs en andere
‘verschrikkelijke hagedissen’ die
op elke plek leefden tevoorschijn
te toveren.

Kijk door de groene lens om de
omgeving te bewonderen.

Eusthenopteron Een prehistorische vis die

Platyhystrix Een kleine amfibie met een

Plotosaurus, zwemmende hagedis Deze

enorm zeil op zijn rug. Omdat hij koudbloedig was,

Tyrannosaurus, tiran hagedis, 67-65 MJG

Ankylosaurus, stijve hagedis, 74-67 MJG

Triceratops, gezicht met drie hoorns,

nauw verwant is met de eerste amfibieën die

zeehagedis had een erg gestroomlijnd lijf. Er zijn

Deze bekende bruut was gevreesd en dodelijk. Hij
kon gemakkelijk door botten heen bijten met zijn
tanden en kaken die drie keer zo sterk waren als die
van een leeuw.

Een zwaar bepantserd dier met een enorme knots
aan zijn staart. Deze dinosaurus kon zware schade
aanrichten, ook al was deze vegetariër een vechter,
geen jager.

67-65 MJG Deze bekende dinosaurus is gebouwd

het land op kropen. De sterke vinnen zijn als

denken wetenschappers dat het zeil diende als

zelfs deeltjes van de textuur van zijn vel, die te

ledematen, maar wetenschappers zijn het erover

zonnepaneel en de warmte van de zon opnam.

vergelijken is met die van een haai van vandaag.

eens dat ze nooit echt uit de zee kwamen.

als een tank die klaar is voor de strijd. Hij had een
enorme beschermende kraag rond zijn nek, een
sterke papegaaiachtige bek en hoorns om mee
te vechten.
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Draai dan de pagina om en leer in de
meer over alle soorten, de
betekenis van de dinosaurusnamen en hoeveel
miljoen jaar geleden (MJG) ze leefden.

soortengids

Met de blauwe lens ontdek je de planten en
prehistorische dieren die hier leefden.
3

CENTRAALAZIË
& RUSLAND
Er worden maar zelden dinosauriërs ontdekt in Rusland en CentraalAzië, en hun vindplaatsen liggen ver uit elkaar. Maar de overblijfselen
die er zijn gevonden, zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven: van de
angstaanjagende kileskus tot de kleine, gevederde kulindadromeus. De
lagen permafrost in het noorden van Rusland herbergen perfect bevroren
bergjes fruit en zaden, maar ook de prehistorische eekhoornachtige
diertjes die ze duizenden jaren geleden begroeven. De dinosauriërs die
zijn ontdekt in het koude, onherbergzame Siberië zijn van cruciaal belang
voor het inzicht dat dinosauriërs waren bedekt met veren. Wie weet wat
er nog meer onder die ijzige toendra, in de prehistorische diepvriezer
schuilgaat? De tijd zal het onthullen.
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WELKOM IN CENTRAAL-AZIË
& RUSLAND
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ONTDEKKINGSPLAATSEN VAN DINOSAURIËRS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kileskus, Krasnoyarsk Krai, Rusland
Kulindadromeus, Zabaykalsky Krai, Rusland
Olorotitan, Amur, Rusland
Turanoceratops, Oezbekistan
Urbacodon, Oezbekistan
Sibirotitan, West-Siberië, Rusland
Aralosaurus, Kazachstan
Psittacosaurus, West-Siberië, Rusland
Erectopus, Zuidwest-Rusland
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CENTRAAL-AZIË & RUSLAND
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PREHISTORISCHE PLANTEN EN DIEREN
De overblijfselen van veel prehistorische planten en dieren die gevonden zijn in dit deel van de wereld zijn van lang voor
de dinosauriërs hun opwachting maakten. Een heleboel fossielen die werden opgegraven in Oezbekistan brachten ongelooflijke
nieuwe informatie aan het licht over vissen, kikkers en oude haaien. Ze tonen aan dat het er ooit een water-wonderland was.
In de toendra zijn oude zaden ontdooid, en soms zelfs weer tot bloei gebracht!

LEES over de planten en dieren uit het prehistorische Centraal-Azië en Rusland. Ga dan
terug naar het UITKIJKPUNT. Wat zie je wanneer je door de BLAUWE lens kijkt?

Ammoniet Deze oude zeedieren hadden

Rumex arcticus De zaden van deze bloemen

Zeester Een simpele maar mooie levensvorm

zachte, inktvisachtige lijven die werden beschermd

zijn miljoenen jaren oud en zijn ontdekt onder 70

die al meer dan 500 miljoen jaar op de zeebodem

door een harde schelp aan de buitenkant. Hun

meter diep ijs op de toendra. Ze groeien met succes

doorbrengt.

schelpafdrukken zijn de enige bewaarde fossielen.

opnieuw.

Stierkophaai Een erg oude haaiensoort die

Zee-egel Diertjes zoals deze leven al meer dan

Hybodus De naam van deze vis betekent

vandaag nog altijd rondzwemt. De eitjes die dit dier

450 miljoen jaar in de zee. Je kunt ze vandaag nog

‘gekromde tand’, en hij leek erg op een haai. Hij

legt, lijken op landmijnen!

altijd zien in het water tussen de kliffen.

patrouilleerde zo’n 300 miljoen jaar geleden in
de diepten van de zee.
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Strashila incredibilis Een vleugelloos insect

Silene stenophylla 40.000 jaar oude zaden

Mestkever Deze bekende beestjes verschenen

dat in Siberië leefde tijdens het jura. Het fossiel

van deze plant werden gevonden onder het ijs.

op de aarde in het vroeg-krijt op een moment

lijkt zichzelf wel te verdedigen, daarom verwijst de

Ze zaten opgeslagen in een bevroren, oud

waarop de verschillende levensvormen sneller

naam naar ‘ongelooflijk bang’.

eekhoornhol.

dan ooit gingen diversifiëren.

DE SOORTENGIDS

DINOSAURIËRS
Het koude weer in Siberië is een obstakel voor dinosaurusjagers in Rusland en Centraal-Azië. Maar het klimaat is hier niet altijd
zo onherbergzaam geweest. Ooit leefden er veel gevederde, plantenetende dinosauriërs die er door de grote bossen trokken.
Het is bitterzoet dat de opwarming van de aarde ervoor zorgt dat de permafrost smelt en we zo meer en meer
dinosaurussoorten kunnen ontdekken die begraven liggen onder het ijs in deze regio’s.

LEES over de dinosauriërs uit de verschillende periodes die werden gevonden in Centraal-Azië en Rusland.
Ga dan terug naar het UITKIJKPUNT. Als je durft: kijk door de RODE lens en
kom oog in oog te staan met de afschrikwekkendste dinosauriërs.

Krijt

Jura

Jura
Kileskus, 165 MJG Een minder angstaanjagend

Kulindadromeus, loper van Koelinda,

Olorotitan, reusachtige zwaan, 70-66 MJG

‘protoveren’ die schaalachtige vroege
versies van veren waren.

Een dinosaurus met eendenbek die werd ontdekt in
het zuidoosten van Rusland. Hij had een unieke,
holle kam op zijn kop.

Urbacodon, tand van Urbac, 95 MJG Een

Sibirotitan, Siberische reus, 120 MJG
Ontdekt in het kille Siberië. Hij was waarschijnlijk

bewapend gezicht.

gevederde carnivoor die bijzonder is binnen
zijn familie, omdat hij stompe in de plaats van
scherpe, gekartelde tanden heeft.

Aralosaurus, hagedis van Aral, 94-84 MJG

Psittacosaurus, papegaaihagedis, 120-

Erectopus, rechtopstaande voet, 129 MJG

Gevonden in Kazachstan. Deze gebekte dinosaurus

100 MJG Bekend uit China, maar er werden ook

Een vleesetende dinosaurus die op twee poten

zwierf rond in Centraal-Azië met een grote benige

exemplaren van gevonden in Rusland in 2014. Hij

zou hebben gestaan en zo hoog kwam als een

kam op zijn neus. Die kwam goed van pas om

had een opvallend aantal stekelvarken-achtige

mensenheup.

kopstoten te geven aan rivalen.

stekels langs zijn rug.

174-145 MJG Een kleine dinosaurus met

Turanoceratops, gehoornd gezicht van
Turan, 90 MJG De naam is een weggever:

Krijt

lid van de tyrannosaurus-familie. Hij zou een donzen
laagje hebben gehad voor de warmte.

deze dinosaurus ging in de aanval met een zwaar

reuzegroot en is de oudste titanosaurus die werd
gevonden in Azië.
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