PUZZEL VAN 222 FOSSIELEN

135 jaar na de Iguanodons van Bernissart heeft het Museum voor
Natuurwetenschappen nog eens een authentiek en volledig
dinosaurusskelet in huis: plateosaurus Ben, uit Zwitserland.
KOP

NEK

De kop is relatief klein - 30 à 40 cm lang en 20 cm
hoog - en licht. De onderkaak bestaat uit verschillende botten, zoals bij de huidige reptielen (slangen, krokodillen, …). In de grote oogholte zit een benige ring
die de oogbollen verstevigt.

TANDEN

De tanden zijn bladvormig en gezaagd,
ideaal om plantenmateriaal mee te verscheuren en te versnijden. Al sloeg het
dier wellicht geen stukje vlees of aas
af. De bek telt zeventig tanden in de
bovenkaak en vijftig in de onderkaak.
Net als bij andere reptielen werden ze
voortdurend vernieuwd.

WERVELKOLOM

De wervelkolom telt 10 halswervels,
15 ruggenwervels, 3 versmolten heiligbeenwervels, 47 staartwervels en
32 chevrons (gepaarde botjes aan de
onderkant van de staartwervel) in afnemende grootte. De staart was enorm.

De nek is ongeveer 1 meter lang. Hij bevat 10
wervels met verlengde nekribben die anderhalve
keer zo lang zijn als de wervels zelf. Bij de latere
Diplodocus hadden nekribben vijf keer de lengte
van een nekwervel. Dat maakte hun nek minder
flexibel dan die van Plateosaurus, die de nek
nog gemakkelijk op en neer kon bewegen.
De nekwervels hebben elk een kleine
holle ruimte. Die holtes bevatten
mogelijk luchtzakken die in verbinding
stonden met de longen, zoals bij
de huidige vogels. Dat systeem
verbeterde het ademhalen.

ZITBEEN

Het been waar de spieren
en ligamenten voor de
staart aan vastzitten.

STAART

BUIKRIBBEN

De staart is lang en gespierd en biedt
voldoende tegengewicht om te voorkomen dat de tweevoeter op zijn bek
gaat. De staart kon tijdens het stappen heen en weer bewegen dankzij
staartspieren die aan het dijbeen
vastzaten.

De buikholte wordt beschermd
met lange, uiterst fijne ribben.
Ben is de enige plateosaurus die opgesteld staat met
buikribben.

SCHAAMBEEN
POTEN

De krachtige achterpoten zijn
dubbel zo lang als de voorpoten.
De achterpoten bevatten grote
voetwortelbeentjes, terwijl
de voorpoten er maar twee
kleintjes hebben: de handen konden het gewicht
van het dier niet dragen.
De voorarmen van Plateosaurus waren weinig
mobiel. Conclusie:
het was hoogstwaarschijnlijk een
tweevoeter.

De twee schaambenen zijn
naar voren gericht, net zoals
bij alle saurischia (dino’s waarvan het bekken gelijkenissen
vertoont met dat van reptielen)
zoals Diploducus en T. rex.

HANDEN

De handen van de plateosaurus zijn zo’n 25 cm
lang. Drie van de vijf vingers hebben scherpe
klauwen, de grootste zit op de duim. De vierde
en vijfde vinger zijn stompjes, met een soort vingernagel aan het eind. Een plateosaurus kon zijn
pink in een hoek van 45 graden strekken, wellicht
handig bij het graaien naar voedsel.

VOETEN

De voeten tellen vijf tenen, met een heel korte
kleine teen. De grote teen bestaat uit een enkel
been, de teen ernaast uit twee delen, die daarnaast uit drie en de volgende uit vier. Hetzelfde
patroon komt terug bij de eerste drie vingers
van de hand.

