Mosasauriërs
In het boven-krijt, toen de dinosauriërs over het land heersten, schuimden schrikwekkende
zeereptielen de oceanen af: de mosasauriërs. Deze “maashagedissen” kregen hun naam
omdat de eerste niet ver van de Maas bij Maastricht ontdekt werd.
Hainosaurus bernardi

Het is een van de grootste mosasauriërs die we kennen: het skelet
in het Museum voor Natuurwetenschappen is bijna 12,5 meter lang.
Zijn kaak is zelfs zo lang als die van een T. rex.
Hainosaurus betekent “reptiel van de Hene”, de rivier waaraan
Henegouwen zijn naam te danken heeft. Hij werd in deze Belgische
provincie ontdekt: in Ciply, in 1884-1885.
Het tentoongestelde exemplaar is 70 tot 68 miljoen jaar oud (maastrichtiaan,
boven-krijt), maar er leefden mosasauriërs van 95 tot 65 miljoen
jaar geleden. Dit authentieke fossiel is bijna volledig: er ontbreken
slechts enkele staartwervels. Die verdwenen waarschijnlijk toen de
krijtgrond waarin ze zich bevonden, oploste doordat regenwater er
eeuwenlang insijpelde (en zo kleine holtes tot reuzengrote grotten
deed ontstaan).

De vindplaats Ciply
Hainosaurus bernardi

In de groeven van Ciply werd vroeger fosfaatrijk krijt gewonnen,
dat als meststof diende. Hierbij kwamen iets meer dan 130 jaar
geleden talrijke fossielen aan het licht, waaronder koralen, zeeegels, slakken, tweekleppigen, kreeften, haaientanden, maar vooral
52 mosasauriërs: Hainosaurus bernardi, Mosasaurus lemonnieri,
Prognathodon solvayi ...

In allerlei maten

Naast reuzen zoals Hainosaurus bernardi en Mosasaurus hoffmanni
waren er ook veel kleinere mosasauriërs. Zo is er Prognathodon
solvayi, die eveneens in Ciply ontdekt werd en nu ik het Museum
staat. De kleinste bekende soort, Carinodens belgicus, was hoogstens
3 meter lang en 40 kg zwaar (Hainosaurus woog zeker meer dan
3000 kg).
Zoals alle andere reptielen bleven de mosasauriërs hun hele leven
lang groeien, maar bij het ouder worden ging dit langzamer. Hoe oud
of hoe groot ze konden worden, weten we (nog) niet ...

Het einde van de mosasauriërs

Mosasaurus lemonnieri

Ongeveer 65 miljoen jaar geleden, bij de overgang tussen krijt en
tertiair, stierf ongeveer twee derde van alle dier- en plantensoorten
uit. Tot de slachtoffers behoorden de dinosauriërs (met uitzondering
van de vogels), de pterosauriërs, de mosasauriërs en een derde van
het plankton! Dit massale uitsterven was wellicht het gevolg van
een meteorietinslag in de buurt van Mexico ...

Hainosaurus bernardi, Mosasaurus hoffmanni,
Mosasaurus lemonnieri ...: ontdek deze “Sea rex”
in het Museum voor Natuurwetenschappen
(op niveau -2) onder de Galerij van de Dinosauriërs).

Kijk op onze website www.natuurwetenschappen.be voor
praktische informatie, didactische activiteiten en dossiers,
wetenschappelijk nieuws ...
Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
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Mosasauriërs
De grote mosasauriërs, zoals deze Mosasaurus lemonnieri, waren snelle zwemmers en geduchte
rovers. Daarom geven sommigen ze zelfs de bijnaam “Sea rex” (T. rex van de zee).

Stijve rug
Gespierde soepele staart
Vlezige en vezelige lob

Kaken

Lob rond de
wervelkolom

Vinnen als roeispanen
Vin

Hun lichaam is langgerekt en hydrodynamisch, als een torpedo.
Hun rug is stijf en hun wervels bewegen bijna niet.
Hun buigzame en gespierde staart loopt uit op een heel efficiënte
tweelobbige staartvin: de onderste lob zit rond de wervelkolom; de
bovenste bestaat uit vlees en vezels. Hij beweegt zijdelings als een
krokodillenstaart (en niet op en neer als een walvissenstaart).
Die staart stuwde hem bij het zwemmen vooruit.
De voor- en achterpoten waren geleidelijk afgeplat tot roeispanen
(een beetje zoals bij zeeschildpadden). Ze dienden niet om vooruit
te zwemmen, maar om in evenwicht te blijven en van richting te veranderen.
Hun kaken zijn enorm krachtig en uiterst beweeglijk, zoals bij slangen.
Hiermee konden mosasauriërs grote prooien inslikken. Die konden
ook niet meer ontsnappen, want ze werden tegengehouden door
tanden op het gehemelte.
De tanden van Mosasaurus lemonnieri zijn scherp en naar achter
gericht: hij at vissen (waaronder haaien), schildpadden, plesiosauriërs,
inktvissen, ammonieten en ... andere mosasauriërs! Maar mosasauriërs
met rondere tanden verorberden schelpdieren, schaaldieren, zeeegels ... die ze op de zeebodem vonden.
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