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Het grappige van feitjes – vooral van oude feiten – is dat ze soms 
onwaar blijken als er nieuwe ontdekkingen worden gedaan.

Wetenschap is gebaseerd op het idee dat alles fout kan zijn, als er 
maar genoeg bewijs is dat iets niet klopt. 
WAAROM is dat belangrijk?

Inleiding Maak je geen zorgen – jij kunt het niet helpen. De meeste dinosaurusfeiten heb je van 
volwassenen geleerd. Maar volwassenen zijn oud… en de feiten die ze kennen zijn dat ook!

Dinosaurussen overheersten de aarde miljoenen jaren lang, tijdens 
een tijdperk dat het Mesozoïcum wordt genoemd, tot ze 66 miljoen 

jaar geleden allemaal in één keer uitstierven. Dat weet toch 
iedereen!

Waarom houd je dan A LW EERA LW EER  een boek over dinosaurussen in je 
handen? Je weet toch al alles over T Y R A N N O S AU RU ST Y R A N N O S AU RU S , T R I C E R ATO P ST R I C E R ATO P S 

en D I P LO D O C U SD I P LO D O C U S ?

Nou… dit boek levert het bewijs dat alles wat je  
over dinosaurussen weet FOUT is!

Omdat wetenschappers die dieren uit het verleden bestuderen, 
paleontologen, de afgelopen jaren zoveel fantastische, ongelofelijke, 
kleine, enorme, vreemde, angstaanjagende en schattige 
dinosaurusfossielen hebben gevonden. Daardoor WETEN we dat veel 
dingen waarvan we DACHTEN dat we ze WISTEN over dinosaurussen 
FOUT zijn! Dus, heb je zin om anderen te vertellen hoe verkeerd ze 
het hebben? ONT-leer dan van alles over dinosaurussen!



Alle dinosaurussen 
leefden tegelijkertijd

Een van de vroegste dinosaurussen die we hebben ontdekt, was 
N YA S A S AU R U SN YA S A S AU R U S , die 243 miljoen jaar geleden leefde. Hij was klein en 

snel, maar we hebben maar een paar botten gevonden. Sommige 
paleontologen twijfelen zelfs of hij wel een echte dinosaurus was, 
omdat hij 10 miljoen jaar leefde voor de andere dinosaurussen die 
we kennen, zoals EO D R O M A E U SEO D R O M A E U S  en G N AT H OVO R A XG N AT H OVO R A X . De vroegste 

dinosaurussen waarvan we zéker weten dat het dinosaurussen waren, 
leefden in het Laat-Trias. In die periode leefden de voorouders van 

andere, beroemdere dinosaurussen.

Tijdens het Jura was de aarde 
natter dan in het Trias. In 

deze periode ontstonden er 
veel dinosaurussen. Het was 

een enorm lange periode: 
tussen D I LO P H O S AU R U SD I LO P H O S AU R U S  en 

B R AC H I O S AU R U SB R AC H I O S AU R U S  lag 40 miljoen 
jaar!

TRIAS JURA

De dinosaurussen leefden tijdens het TRIAS, het JURA en het KRIJT – grote perioden die zich 
uitstrekten tijdens het onvoorstelbaar lange MESOZOÏCUM. Het is soms erg moeilijk om te 

bevatten hoelang dit tijdperk – en het bestaan van dinosaurussen – duurde.

PALEOZOÏCUM
Het geologisch tijdperk 

voor het Mesozoïcum dat 
duurde van 541 tot 252 
miljoen jaar geleden.

MESOZOÏCUM
U I T ST E RV I N G S  G O L FU I T ST E RV I N G S  G O L F Het tijdperk tussen 252 en 

66 miljoen jaar geleden, 
ook wel bekend als ‘het 

dinosaurustijdperk’.

Veel mensen denken dat alle dinosaurussoorten tegelijkertijd leefden: dat 
dinosaurussen als ST EG O S AU RU SST EG O S AU RU S , T Y R A N N O S AU RU ST Y R A N N O S AU RU S  en P L AT EO S AU RU SP L AT EO S AU RU S  op 

hetzelfde moment over de aarde struinden. In werkelijkheid bestonden verschillende 
dinosaurussoorten maar twee of drie miljoen jaar, en leefden maar een paar van de 

beroemde dinosaurussen tegelijkertijd.

252-200 M I LJOEN JA AR GELEDEN252-200 M I LJOEN JA AR GELEDEN 200-246 M I LJOEN JA AR GELEDEN200-246 M I LJOEN JA AR GELEDEN

Het huidige geologische 
tijdperk, dat zich uitstrekt 

van 66 miljoen jaar 
geleden tot nu.

In het Krijt begon de aarde meer te lijken 
op de wereld zoals we die nu kennen. Er 

ontstonden meer bloemen en de continenten 
leken op die van ons. Aan het begin van deze 

periode leefden er al 100 miljoen jaar lang 
dinosaurussen op aarde – meer dan honderd 

keer langer dan de mensen nu bestaan!

Verschillende dinosaurussen leefden op verschillende momenten, en de periode tussen de eerste en de 
laatste dinosaurus is zo groot dat je het bijna niet kunt bevatten. Paleontologen vinden altijd fossielen 

uit een klein deel van dat tijdperk. Het Mesozoïcum proberen te begrijpen is net zoiets als een heel 
verhaal leren kennen terwijl je maar een paar bladzijden van het boek hebt. Hoe meer fossielen de 

paleontologen vinden, hoe meer pagina’s ze van het verhaal ontdekken!

Er zit een gigantisch tijdperk tussen de dinosaurussen uit het begin van het Mesozoïcum en de soorten 
die aan het eind ervan leefden. Paleontologen die fossielen bestuderen, vinden het fantastisch om te 
ontdekken hoe de dinosaurussen zich in de loop der tijd ontwikkelden en van gedaante veranderden. De 
ST EG O S AU RU SST EG O S AU RU S  en zijn familielid A D R AT I K L I TA D R AT I K L I T  bijvoorbeeld leken best op elkaar, maar gedeelten van hun 
skelet, stekels en platen waren heel verschillend. Ze leefden 12 miljoen jaar uit elkaar! Om te beseffen hoelang 
dat is: 12 miljoen jaar geleden liepen er nog reuzenluiaards, drieteenpaarden en sabeltandtijgers op aarde!

KRIJT

CENOZOÏCUM

Dinosaurussen die in het Krijt verschenen, zoals T Y R A N N O S AU RU ST Y R A N N O S AU RU S , leefden zo lang na de 
dinosaurussen uit het Jura, zoals ST EG O S AU RU SST EG O S AU RU S , dat T Y R A N N O S AU RU ST Y R A N N O S AU RU S  in de tijd dichter bij 
JOU leefde dan bij hen!

U I T ST E RV I N G S  G O L FU I T ST E RV I N G S  G O L F

145-66 M I LJOEN JA AR GELEDEN145-66 M I LJOEN JA AR GELEDEN 66 M I LJOEN JA AR GELEDEN TOT NU66 M I LJOEN JA AR GELEDEN TOT NU
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Alle dinosaurussen 
werden fossielen

Veel van dat soort plekken zijn nu juist heel droog. De rotsen 
worden vrij snel afgesleten door de wind, waardoor prachtige 
fossielen tevoorschijn komen, die miljoenen jaren verborgen 
zijn gebleven.

Omdat fossielen makkelijker in de buurt van rivieren 
ontstonden, zijn de dinosaurussen die graag in die gebieden 
kwamen drinken en uitrusten – en de onhandige exemplaren 
die in het water vielen – de soorten die we nu kennen.

Alles wat we over dinosaurussen weten, komt van fossielen. We zijn dus 
afhankelijk van wat we vinden. Maar er is een probleem… het gebeurt 

bijna NOOIT dat een bot een fossiel wordt. De kans dat één bot fossiliseert 
is ongeveer één op een miljard!

Een bot kan bijna onmogelijk 
een fossiel worden als een dier 
op een droge plek leefde, zoals 
op een berg, of op een vochtige 
plek, zoals in een regenwoud, 
waar dieren snel verrotten.

Op ieder moment tijdens het Mesozoïcum 
kunnen op de hele wereld wel miljoenen 
dinosaurussen hebben geleefd.

En dinosaurussen hebben miljoenen 
jaren bestaan! We zoeken pas iets langer 
dan 150 jaar naar hun fossielen, dus er 
moeten nog honderdduizenden fossielen 
in de aarde op ons liggen te wachten!

De beste fossielenvindplaatsen waren vroeger 
overstromingsgebieden – drassig land langs meren of 
rivieren. Auca Mahuevo in Argentinië bijvoorbeeld (waar 
S A LTAS AU RU SS A LTAS AU RU S  is ontdekt), of het Dinosaur National 
Monument in Noord-Amerika (waar STEGOSAURUS werd 
opgegraven).

Dit betekent dat bijna alle dinosaurussen die OOIT hebben geleefd, zonder 
sporen achter te laten zijn verdwenen! Wie weet wat voor fascinerende 

dinosaurussen er in droge bossen, hete woestijnen en rotsachtige bergen 
hebben geleefd?

Ieder jaar blaast de wind meer grond van het oppervlak 
van de aarde, en slaat de zee meer gesteente van de 
kliffen. We hebben pas de allerbovenste laag gezien van 
de fossielen die zich in de aarde bevinden.

De meeste fossielen worden in fijnkorrelig 
gesteente gevonden, dat vroeger uit lagen 
zachte modder bestond.
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Dinosaurussen worden 
alleen in de woestijn 

opgegraven

Blootgelegde rotswanden zijn geweldige plaatsen om 
terug in de tijd te kijken. Toen golven tegen de kliffen van 
Lavernock Point, bij Cardiff in Wales, beukten, sleten ze 
langzaam de steenlaag af, waardoor de gefossiliseerde 
botten van de D R AC O R A PTO RD R AC O R A PTO R  uit het Trias tevoorschijn 
kwamen.

Maar je hebt geen woeste zee nodig om de grond 
af te kalven. De resten van de kleine Ceratopia 
L E PTO C E R ATO P SL E PTO C E R ATO P S  werden ontdekt toen overstromingen 
de oevers van de Red Deer rivier in Alberta, VS, 
uitsleten.

Het is waar dat er vaak dinosaurussen worden gevonden op plekken 
waar geen planten groeien en de aarde is verwijderd – zoals in 

rotswoestijnen. Hier hoeven paleontologen maar op de grond te gaan 
zitten om het oude gesteente te bestuderen dat boven het jongere 

gesteende uitsteekt. Maar er zijn ook andere plekken waar 
je dinosaurussen kunt vinden.

Sommige plekken waar paleontologen fossielen vinden, zijn erg moeilijk 
bereikbaar en nauwelijks eerder door mensen bezocht.

Het is erg moeilijk om op Antarctica te werken, want 
de grond is bevroren en het is er steenkoud. Het 
kostte bijna 10 jaar om A N TA RCTO P E LTAA N TA RCTO P E LTA  op Ross, 
voor het Antarctisch Schiereiland, uit de grond te 
krijgen. Deze naam, die ‘Antarctisch schild’ betekent, 
dankt hij aan zijn zware pantser en vindplek.

Op Skye in de Binnen-Hebriden, 
voor de kust van Schotland, zijn 
dinosaurussporen gevonden. Daar 
is op de schuine rotskust een grote 
verzameling voetsporen te zien. 
Paleontologen klauteren over 
kilometers glibberige, met zeewier 
bedekte rotsen om ze te bestuderen. 
In de winter kan het flink stormen en 
koud zijn aan de kust, terwijl het er in 
de zomer wemelt van de muggen!

Op sommige plaatsen is het veel 
makkelijker om fossielen te vinden. 
In de heuvels van Liaoning, een 
provincie in Oost-China, vinden 
boeren allerlei prachtige fossielen 
op kwetsbare dunne steenplaten op 
hun land.

Op de gladde helling van Mount Kirkpatrick, vlak bij de Beardmoregletsjer 
op Antarctica, hadden paleontologen een krachtige drilboor nodig om 
C RYO LO P H O S AU RU SC RYO LO P H O S AU RU S  in het dikke poolgesteente te vinden.

Opaalmijnen, pooleilanden, glibberige rotsen… 
dus niet alleen in woestijnen!

Het is verschrikkelijk gevaarlijk om bij 
kliffen naar fossielen te zoeken – laat dat 
alsjeblieft aan de deskundigen over!

Opgravingen zijn dé manier om fossielen te 
ontdekken. Toen mijnwerkers in de rotsen van 
Canada naar een bepaald soort olie groeven, 
ontdekten ze in plaats daarvan het fossiel 
van B O R E A LO P E LTAB O R E A LO P E LTA , compleet met zijn huid, 
pantser, snuit en zelfs zijn gefossiliseerde lippen!

In andere mijnen wordt naar andere 
materialen gezocht. F U LG U ROT H E R I U MF U LG U ROT H E R I U M  en 
M U T TA B U R R AS AU RU SM U T TA B U R R AS AU RU S  uit het huidige Australië 
werden door mijnwerkers ontdekt die naar opaal 
groeven – een zeldzame blauwe edelsteen die 
sommige mensen als juweel dragen. Een aantal 
dinosaurusbotten is gefossiliseerd tot dit gewilde 
gesteente, waardoor ze bijzonder mooi zijn 
geworden… en HEEL ERG kostbaar.
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