
Naam: Achelousaurus

Uitgesproken: ah-KE-loo-SAU-rus

Betekenis: “Achelous-sauriër” is vernoemd naar de Griekse riviergod Achelous die van gedaante kon 
wisselen. Tijdens een gevecht met Hercules veranderde Achelous van gedaante in een stier en Hercules 
scheurde een van zijn hoorns af. De drie ontdekte schedels hebben allemaal ruwe delen bot waar 
normaal gesproken hoorns zouden zijn, wat de indruk wekt dat de hoorns zijn afgescheurd. 

Periode: Late Krijt (83 - 70 miljoen jaar geleden)

Groep: Ceratopia (hoorngezichten)

Grootte:  6 m lang, 2 m hoog. 
Gewicht: 3000 kg

Voeding: Herbivoor

Kenmerken: De Achelousaurus liep op vier poten en had een
enorme kop, met een vogelachtige snavel en gigantische, knokige
franjes. Ze hadden ook een groot paar hoorns die uit de bovenkant
van deze gigantische franjes staken.  De mannelijke franjes waren
opvallend groter dan bij de vrouwtjes. De schedel van een volgroeide
Achelousaurus, inclusief de franje en hoorns, wordt geschat op een lengte van meer dan 1,5 meter. 
Paleontologen hebben gesuggereerd dat deze grote hoofdversieringen zijn geëvolueerd om roofdieren 
weg te jagen, een partner aan te trekken, koel te blijven of eenvoudigweg als een identificatiemiddel.

Benoemd door: Scott Sampson in 1995

Ontdekking: Fossielen werden voornamelijk gevonden in het noordwesten van Montana in Noord-Amerika, 
voornamelijk in de Two Medicine Formation, die uitmondt in het oosten van de Rocky Mountains. 
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Naam: Ankylosaurus

Uitgesproken: an-KIE-loo-SAU-rus

Betekenis: “Stijve sauriër”

Periode: Late Krijt (74 - 67 miljoen jaar geleden)

Groep: Ankylosaurussen (gebogen hagedissen)

Grootte:  7m lang, 2,5m hoog. 
Gewicht: 4000 kg/7000 kg

Voeding: Herbivoor

Kenmerken: De Ankylosaurus liep op vier poten en is een van de grootste gepantserde dinosauriërs. 
Hij had een brede, driehoekige, zwaar gepantserde schedel, een gigantische staartclub en enorme 

stukjes bot ingebed in zijn huid. Een onderzoek in 2009 toonde aan dat de grotere staartclubs botten 
konden breken bij inslag, wat suggereert dat hun staartclub had kunnen worden gebruikt voor fysieke 
confrontaties. De achterpoten waren langer dan de voorpoten en studies van fossielen suggereren dat 

hij vijf tenen aan elke voet had. Hij had een gehoornde bek en kleine, bladvormige tanden die 
geschikt zijn voor het eten van planten. Paleontologen hebben de hypothese geopperd dat de grote 

maag waarschijnlijk een fermentatiecompartiment had om weerbarstigere planten te verteren. 
Dientengevolge zouden ze grote hoeveelheden stinkende gassen hebben geproduceerd. 

Benoemd door: Barnum Brown in 1908

Ontdekking: Twee schedels en drie gedeeltelijke skeletten, waaronder het harnas, een deel van de 
schoudergordel, ribben, wervels en een staartclub, werden ontdekt in de Hell Creek-formatie van 

Montana, in 1906. Andere exemplaren zijn gevonden in de Lance-formatie langs Cow Creek in de 
buurt van Niobrara County, Wyoming en in de Scollard-formatie, langs de Red Deer River in Alberta, 

Canada. Er zijn ook sporen van de Ankylosaurus ontdekt in de buurt van Sucre, Bolivia, Zuid-Amerika.

Naam: Ceratosaurus

Uitgesproken: Cee-RA-too-SAU-rus

Betekenis: “Hoornsauriër”

Periode: Boven Jura (150 - 144 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten) 

Grootte: 6 m lang, 4m hoog. 
Gewicht: 524kg

Voeding: Carnivoor

Kenmerken: De Ceratosaurus liep op twee poten. Zijn schedel was vrij groot in verhouding tot de rest 
van zijn lichaam. Hij had grote kaken en bladachtige tanden. De voorpoten waren krachtig maar erg 

kort. Hij had ook hoorns - een op zijn neus en een kleiner paar voor de ogen. Er is veel discussie 
geweest over waar de Ceratosaurus zijn hoorns voor heeft gebruikt. In 1884 geloofde Othniel C. 

Marsh dat ze krachtige wapens waren. Tegenwoordig wordt dit als onwaarschijnlijk beschouwd. In 
1985 betoogde Norman dat de hoorns niet werden gebruikt ter bescherming tegen roofdieren, maar 

voor het blokkeren van wedstrijden met mannelijke tegenhangers om vrouwtjes te imponeren. In 1990 
stelden Rowe en Gauthier dat de hoorns waarschijnlijk alleen voor tentoonstellingsdoeleinden waren 

en bijgevolg felgekleurd waren en niet gebruikt werden ter bescherming of überhaupt voor gevechten. 

Benoemd door: Othniel Charles Marsh in 1884

Ontdekking: Veel fossielen zijn gevonden in de Dry Mesa-steengroeve van Colorado in Noord-Amerika 
en in de Cleveland Lloyd Dinosaur-steengroeve, centraal Utah, dus ook in Noord-Amerika. 

 

Naam: Brachiosaurus

Uitgesproken: Bra-chie-joo-SAU-rus

Betekenis: “Armhagedis” vanwege de zeer lange nek
die als een arm de hoge vegetatie kon bereiken.

Periode: Boven Jura (155 - 140 miljoen jaar geleden)

Groep: Sauropoden (reptielvoeten)

Grootte: 30m lang, 15m hoog. 
Gewicht: 3000kg/8000kg

Voeding: Herbivoor

Kenmerken: De Brachiosaurus liep op vier poten en had een heel kleine schedel op een extreem lange 
nek. Ze hadden sterke, brede kaken met beitelvormige tanden die geschikt zijn voor het eten van 
bladeren van hoge takken. Grote nasale openingen zijn geïdentificeerd in overblijfselen die suggereren 
dat ze een uitstekend reukvermogen hadden. De Brachiosaurus had 52 tanden, zesentwintig in de 
bovenkaak en zesentwintig in de onderkaak.  Zijn voorpoten waren langer dan zijn achterpoten, maar 
zijn staart was relatief kort in vergelijking met zijn nek. Ze reisden waarschijnlijk in kuddes en zijn 
misschien verder getrokken als hun voedselvoorraad op was. Brachiosaurussen legden waarschijnlijk 
eieren, net zoals de andere sauropoden.

Benoemd door: Elmer S. Riggs in 1903

Ontdekking: In 1900 ontdekte Elmer S. Riggs de eerste Brachiosaurus-fossielen langs de Colorado-rivier 
in Noord-Amerika. Werner Janensch vond in 1909 meer fossielen in Tanzania, Afrika. Meer fossielen 
zijn geïdentificeerd door Lapparent & Zbyszewski in Portugal en Algerije in 1957. 



Naam: Diceratops

Uitgesproken: die-SEE-raa-tops

Betekenis: “Tweehoornig gezicht”

Periode: Late Krijt (67 - 65 miljoen jaar geleden)

Groep: Ceratopia (hoorngezichten)

Grootte: 7 m lang. 
Gewicht: 3000kg

Voeding: Herbivoor

Kenmerken: De Diceratops liepen op vier poten en hadden twee zeer
opvallende hoorns, evenals een ongewoon gat in zijn schedel. Veel
paleontologen beweren dat deze dinosaurus eigenlijk een misvormde
Triceratops was en anderen beweren dat de Diceratops opnieuw
moeten worden ingedeeld en bij de Nedoceratops hoort. Verdere
fossiele ontdekkingen zijn nodig om deze onenigheid op te lossen.

Benoemd door:  Richard Swann Lull in 1905

Ontdekking: Het enige gedeeltelijk ontdekte Diceratops-fossiel was een gedeeltelijke schedel die werd 
gevonden in het oosten van Wyoming, in Niobrara County, in de buurt van Lightning Creek in 
Noord-Amerika.
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Naam: Dicraeosaurus

Uitgesproken: die-KREE-joo-SAU-rus

Betekenis: “Tweehoofdige sauriër” vanwege de gevorkte
doornuitstekels van de halswervels. 

Periode: Boven Jura (150 - 135 miljoen jaar geleden)

Groep: Sauropoden (reptielvoeten)

Gewicht: 10.000kg

Voeding: Herbivoor
 

Kenmerken: De Dicraeosaurus liep op vier poten en had een heel groot hoofd met een korte, brede 
nek. De nek bevatte twaalf buitengewoon korte wervels, elk gevormd als een soort vork met Y-vorm. 

Deze gevorkte wervels waren spierbevestigingspunten. De korte wervels betekenden dat de Dicraeosaurus 
niet zo lang was als andere sauropoden en hun staart ook veel korter was. Veel paleontologen 

dachten dat sauropoden zoals de Dicraeosaurus, Brachiosaurus en Diplodocus een tweede brein 
hadden. Echter heeft verder onderzoek aangetoond dat wat ze eerst als een tweede brein hadden 

vermoed, een vergroting in het ruggenmerg in de heup was. Deze vergroting was eigenlijk groter dan 
de kleine hersenen van de dinosaurus.

Benoemd door: Werner Janensch in 1914

Ontdekking: Gedeeltelijke fossielen zijn ontdekt in de rotsen van Tendaguru Hill in Tanzania, Oost-Afrika.

Naam: Einiosaurus

Uitgesproken: ei-nie-ooh-sau-rus

Betekenis: “Bizon sauriër”

Periode: Late Krijt (74 miljoen jaar geleden)

Groep: Ceratopia (hoorngezichten)

Grootte: 6 m lang, 4,5 m hoog
Gewicht: 1300kg 

Voeding: Herbivoor

Kenmerken: De Einiosaurus liep op vier poten en had een enorme naar beneden gebogen hoorn die 
uitsteekt uit zijn smalle, puntige neus. De hoorns boven zijn ogen waren korter en meer driehoekig 

dan bij andere hoorngezichten en zijn kraag was ook relatief gezien kleiner.

Benoemd door: Scott D. Sampson in 1995

Ontdekking: Einiosaurus fossielen werden uitsluitend gevonden in het bovenste deel van de Two 
Medicine-formatie in Montana en er wordt verondersteld dat ze deel uitmaken van een kudde die 
stierf tijdens een catastrofale gebeurtenis zoals droogte of overstroming. Ze werden ontdekt door 

Jack Horner in 1985 en opgegraven in 1985-1989 door leden van het Museum of the Rockies. Ten 
minste vijftien Einiosaurussen worden vertegenwoordigd door drie volwassen schedels en honderden 

andere botten. Deze overblijfselen bevinden zich momenteel in het Museum of the Rockies in 
Bozeman, Montana.

Naam: Diplodocus

Uitgesproken: di-PLO-doo-koes

Betekenis: “Dubbele balk”

Periode: Late Jura-periode (155 - 145 miljoen jaar geleden)

Groep: Sauropoden (reptielvoeten)

Grootte: 27 m lang, 5 m hoog bij de heupen. 
Gewicht: 10.000kg/20.000kg

Voeding: Herbivoor 

Kenmerken: De Diplodocus liep langzaam op vier olifantachtige poten en had een 8 m lange nek en 
een 14 m lange, zweepachtige staart. Zijn voorpoten waren korter dan zijn achterpoten en ze hadden 
vier tenen en een duimklauw aan elke voet. Paleontologen geloven dat de Diplodocus hun nek niet 
meer dan 5,4 m van de grond kon houden. Zijn kop was slechts een halve meter lang en de neusgaten 
bevonden zich aan de bovenkant, waardoor hij een goed reukvermogen had. De Diplodocus had botte 
tanden aan de voorkant van zijn kaken die werden gebruikt om bladeren van takken te trekken. Het 
belangrijkste voedsel was waarschijnlijk coniferen, maar mogelijk ook varens en mos.

Benoemd door: Othniel Charles Marsh in 1878

Ontdekking: Het eerste Diplodocus-fossiel werd gevonden door Earl Douglass en Samuel W. Williston 
in 1877. Veel meer Diplodocus-fossielen, waaronder ook een huidafdruk, zijn gevonden in de Rocky 
Mountains in het westen van Noord-Amerika, met name in Colorado, Montana, Utah en Wyoming. 



Naam: Monolophosaurus

Uitgesproken: mo-no-loo-FOH-sau-rus

Betekenis: “Enkelvoudigekamsauriër” vanwege de grote, holle
kam op zijn neus en voorhoofd

Periode: Midden Jura (180 - 159 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 5,7m lang, 5m hoog. 
Gewicht: 475kg 

Voeding: Carnivoor 

Kenmerken: De Monolophosaurus liep op twee poten en had een lange benige kam op zijn smalle kop. 
De punt van de kam loopt van het puntje van zijn neus tot de bovenkant van zijn kop en werd waarschijnlijk 
gebruikt voor het tonen en aantrekken van vrouwtjes. Zijn verbonden kaak was voorzien van veel 
puntige tanden om zijn prooi open te scheuren. Zijn staart werd recht gehouden door een reeks pezen 
en boven de grond gedragen.

Benoemd door: Zhao Xijin en Philip John Currie in 1993

Ontdekking: Fossielen zijn ontdekt door een Canadees-Chinese expeditie in 1981, in het Junggar 
bassin, in het noordwesten van China. Het bijna complete skelet dat werd opgegraven, omvatte de 
schedel, de onderste kaak, de wervelkolom en het bekken, maar de onderkant van de staart, de 
schoudergordel en de ledematen ontbraken. Het werd gerestaureerd met gips en wordt gebruikt als 
reizende tentoonstelling.
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Naam: Parasaurolophus

Uitgesproken: pa-ra-sau-ROO-loo-fus

Betekenis: “Sauriër met dicht bij elkaar staande kammen”

Periode: Late Krijt (76 - 74 miljoen jaar geleden)

Groep: Ornithischia (vogelheupen)

Grootte: 11m lang, 5,2m hoog. 
Gewicht: 2000kg

Voeding: Herbivoor. 

Kenmerken: De Parasaurolophus liep op zowel twee als vier poten. Het had een kiezelachtige 
huidstructuur, een snavelachtige neus en een prominente craniale kam van wel 1,8 m lang, die boven 

zijn hoofd uitstak. Er is veel discussie geweest over het gebruik van de kam. Mannetjes hadden 
mogelijk langere kammen dan vrouwtjes, daarom werd geopperd dat de kam werd gebruikt om de 

vrouwtjes te imponeren. Sommigen beweren dat het werd gebruikt om een laagfrequent, misthoornachtig 
geluid te produceren. Sommigen geloven dat het zijn reukvermogen verbeterde aangezien zijn 
neusgaten omhoog gingen vanaf het einde van zijn neus, door de kam en weer naar beneden, 

waardoor vier buizen ontstonden. Er werd gesuggereerd dat het als een snorkel werkte, zodat ze 
lange tijd in het water konden doorbrengen, maar omdat er geen neusgat aan de bovenkant was, werd 

deze theorie verworpen. De webachtige gefossiliseerde handen suggereerden ook dat het misschien 
in water heeft geleefd, maar velen beweren dat deze specifieke fossielen tijdens het fossilisatieproces 
misvormd zijn geraakt. Ook toonden studies van gefossiliseerde maaginhoud aan dat hij voornamelijk 
landplanten zoals dennennaalden en andere boombladeren at, wat aangeeft dat het de meeste tijd op 

het land doorbracht. Men vermoedt dat de Parasaurolophus een kuddedier was dat van oevers naar 
hoger gelegen gebieden migreerde om zich voort te planten. 

Benoemd door: William Arthur Parks in 1922

Ontdekking: De Parasaurolophus werd voor het eerst beschreven in 1922 door William Parks aan de 
hand van een schedel en gedeeltelijk skelet, ontdekt in Alberta, in Canada. Veel andere fossiele 

resten zijn gevonden in New Mexico en Utah, in Noord-Amerika. 
 
 

Naam: Stegosaurus

Uitgesproken: STE-goo-SAU-rus

Betekenis: “Daksauriër”

Periode: Boven Jura (156 - 144 miljoen jaar geleden)

Groep: Stegosaurussen (daksauriërs)

Grootte: 9m lang, 2,75m hoog. 
Gewicht: 3100kg

Voeding: Herbivoor 

Kenmerken: De Stegosaurus liep op vier poten maar daarover is veel discussie geweest. Het had 
zeventien benige platen ingebed in de huid van zijn rug en staart in twee rijen, afwisselend uitgelijnd. 

Deze benige platen zaten niet vast aan het skelet, daarom zijn de platen bij de meeste fossiele 
vondsten los van het lichaam. De grootste van deze driehoekige platen was ongeveer 76 cm hoog en 

even breed. Toen Marsh het eerste fossiel van een Stegosaurus beschreef, concludeerde hij dat de 
platen plat op de rug lagen. Nadat hij een exemplaar dat in de modder was gepreserveerd werd 

gevonden, realiseerde hij zich dat de platen rechtop stonden aan weerszijden van de wervelkolom. 
Paleontologen zijn het er niet over eens waarvoor de platen werden gebruikt. Mogelijk dienden ze als 

een waarschuwing voor roofdieren, of waren ze van nut om elkaar te identificeren. Een andere 
suggestie is dat de platen werden gebruikt om de temperatuur van hun lichaam te regelen, omdat er 

kleine groeven op het oppervlak van de platen waren, die mogelijk aders bevatten. De hoeveelheid 
bloed die door deze aderen stroomde, zou de temperatuur van de dinosaurus bepalen. De Stegosaurus 
had ook stekels aan het einde van zijn flexibele staart. Vergeleken met de rest van zijn lichaam had de 

Stegosaurus een klein hoofd en zijn hersenen waren ongeveer zo groot als een golfbal. Ze hadden 
vlakke en bladachtige tanden en aten waarschijnlijk laaggroeiende vegetatie. 

Benoemd door: Othniel Charles Marsh in 1877

Ontdekking:  
Het eerste fossiel van de Stegosaurus werd gevonden in Morrison, Colorado in 1876 door M.P. Felch. 

Anderen zijn sindsdien gevonden in Utah en Wyoming, Noord-Amerika.

Naam: Spinosaurus

Uitgesproken: SPIE-noo-SAU-rus

Betekenis: “Doornhagedis” 

Periode: Late Krijt (95 - 70 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 18m lang, 5m hoog. 
Gewicht: 4000kg

Voeding: Carnivoor. 

Kenmerken: De Spinosaurus liep op twee poten en had grote benige stekels die uit zijn rugwervels 
kwamen en een zeil vormde. Er wordt aangenomen dat de bovenste wervelkolom zeer flexibel was 
omdat de ruggenwervels uit kogelgewrichten bestonden, wat betekent dat het zijn rug zou kunnen 
buigen, misschien om zijn zeil te spreiden, op dezelfde manier als het openen van een waaier. Dit heeft 
ertoe geleid dat paleontologen hebben geconcludeerd dat het zeil mogelijk was bedoeld voor het 
reguleren van de lichaamstemperatuur. Het zeil is mogelijk ook gebruikt om partners aan te trekken of 
om hem er groter uit te laten zien dan hij eigenlijk was. Het zeil was misschien fel gekleurd, zoals de 
vinnen van sommige huidige reptielen. 

Benoemd door: Ernst Stromer von Reichenbach in 1915

Ontdekking: Fragmentarische overblijfselen van de Spinosaurus aegyptiacus werden gevonden door 
Richard Markgraf in 1912, in de Bahariya-formatie van West-Egypte. Deze onvolledige fossielen waren 
onder andere knokerige zeil-ruggenwerverls van wel 1,8 m lang. Het gedeeltelijke skelet werd helaas 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Een mogelijk tweede soort Spinosaurus maroccanushas is 
sindsdien teruggevonden in Marokko.

 



Naam: Styracosaurus

Uitgesproken: stie-RA-koo-sau-rus

Betekenis: “Stekelsauriër”

Periode: Late Krijt (76 - 70 miljoen jaar geleden)

Groep: Ceratopia (hoorngezichten)

Grootte: 5,5m lang, 1,8m hoog. 
Gewicht: 3000kg

Voeding: Herbivoor 

Kenmerken: De Styracosaurus liep op vier korte poten en had
een korte staart maar een enorm lichaam. Het meest opvallende
kenmerk waren de vier tot zes lange hoorns die zich uitstrekten
van zijn halsfranje. Hij had ook een kleinere hoorn op elk van
zijn wangen en een enkele hoorn die zich uitstrekte van zijn neus, waarvan men denkt dat hij tot wel 
15 cm breed en 60 cm lang was. Over de functie van deze hoorns en franjes wordt nog steeds gediscussieerd. 
De kaak was voorzien van een diepe, smalle snavel en bevatte scherende wangtanden, waarvan men 
denkt dat ze beter waren voor het plukken en grijpen, dan voor het bijten. Dit geeft aan dat hij planten 
at. Waarschijnlijk voedde het zich met lage begroeiing, zoals gesuggereerd door de positie van het 
hoofd, maar ze konden mogelijk ook in staat zijn geweest om bomen omver te werpen vanwege hun 
grote gewicht. Net als andere Ceratopia, denkt men dat de Styracosaurus een kuddedier was, reizend 
in grote groepen, omdat er veel fossielen bij elkaar zijn gevonden.

Genaamd door Lawrence Lambe in 1913

Ontdekking: De eerste fossiele overblijfselen van de Styracosaurus werden gevonden in Alberta, 
Canada door Charles Mortram Sternberg in de Dinosaur Park-formatie in 1913.

Naam: Tarbosaurus

Uitgesproken: TAR-boo-SAU-rus

Betekenis: “Alarmerende sauriër”

Periode: Late Krijt (74 - 70 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 10m lang, 5,5m hoog. 
Gewicht: 6000kg

Voeding: Carnivoor 

Kenmerken: De Tarbosaurus liep op twee poten en is qua grootte en vorm vergelijkbaar met de 
Tyrannosaurus. De voorste ledematen hebben twee vingers. De grootste bekende Tarbosaurus-schedel 
is meer dan 1,3 meter lang. Uitgebreide studies van hun schedels tonen dat ze een uniek sluitmechanisme 

hebben in de onderkaak en zestig grote tanden. Door gipsen afgietsels van de binnenkant van 
sommige schedels te maken, hebben paleontologen de vorm van de hersenen van deze dinosaurus 

kunnen bestuderen. De positie van enkele van de craniale zenuwwortels suggereert dat hij een 
scherp reukvermogen en een goed gehoor had. De studies toonden ook aan dat het een goed gevoel 

voor balans en coördinatie had. Zijn schedel was smal en de ogen waren voornamelijk zijwaarts 
gericht. Dit suggereert dat hij meer op zijn reukzintuig en gehoor vertrouwde dan op zijn gezichtsvermogen.

Benoemd door: Evgeny Maleev in 1955

Ontdekking: In 1946 ontdekte een gezamenlijke Sovjet-Mongoolse expeditie naar de Gobi-woestijn in 
de Mongoolse provincie Ömnögovi de eerste Tarbosaurus-schedel en enkele wervels in de 

Nemegt-formatie. 

Naam: Tyrannosaurus rex

Uitgesproken: tie-RAA-noo-SAU-rus 

Betekenis: “Koning-tiransauriër”

Periode: Late Krijt (67 - 65 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 12m lang, 5,6m hoog. 
Gewicht: 7000kg

Voeding: Carnivoor

Kenmerken: De Tyrannosaurus rex liep op twee krachtige poten, maar zijn armen waren slechts 1 m 
lang met tweevingerige handen. Zijn stijve, puntige staart werd gebruikt als tegengewicht voor zijn 

enorme hoofd bij het maken van snelle draaiingen. Zijn schedel was meer dan 1,5 m lang en de kaak 
bevatte zestig scherpe, puntige tanden, waarvan de grootste ongeveer 20 cm lang was. Paleontologen 

weten dat de Tyrannosaurus botten met zijn tanden kon verbrijzelen, omdat ze gefossiliseerde 
Tyrannosaurus-mest hebben gevonden, die de botten van zijn prooi bevatte. Ook zijn er kenmerkende 
bijtsporen op de fossielen van de Triceratops, die overeenkomen met de tandformatie van de Tyrannosaurus. 

Uit gipsen afgietsels van de schedel is gebleken dat de ruimte voor het deel van de hersenen dat 
verantwoordelijk is voor de geur behoorlijk groot was, wat aangeeft dat het een goed reukvermogen 

had om op zijn prooi te jagen. Zijn ogen bevonden zich aan de voorzijde van zijn gezicht en de 
afgietsels van zijn hersenen vertoonden grote visuele lobben, zodat paleontologen geloven dat hij een 
uitstekende dieptewaarneming had voor de jacht.  We weten dat naaste familieleden van de Tyrannosaurus 

soms samenwoonden omdat fossielen van groepen op dezelfde plaats zijn gevonden. We weten 
echter niet zeker of ze alleen of in groepen hebben gejaagd. Het grootste complete skelet bevindt zich 

in het Field Museum of National History in Chicago en heeft de bijnaam “Sue”. 

Benoemd door: Henry Fairfield Osborn in 1905

Ontdekking: Tanden van wat nu is gedocumenteerd als een Tyrannosaurus werden gevonden in 1874 
door Arthur Lakes in de buurt van Golden, Colorado. Het eerste Tyrannosaurus-skelet werd gevonden 

door Barnum Brown in 1902, in Hell Creek, Montana, Noord-Amerika. Geïsoleerde gefossiliseerde 
voetafdrukken behoren ook toe aan de Tyrannosaurus. De eerste werd ontdekt in Philmont Scout 

Ranch, New Mexico, in 1983 door de Amerikaanse geoloog Charles Pillmore. De tweede werd 
gevonden in de Hell Creek-formatie van Montana in 2007, door de Britse paleontoloog Phil Manning.

 

Naam: Triceratops

Uitgesproken: tri-SEE-RAA-tops

Betekenis: “Driehoorngezicht” in de Griekse taal,
waarbij “tri” drie en “ceratops” gehoornd gezicht betekent.

Periode: Late Krijt (67 - 65 miljoen jaar geleden)

Groep: Ceratopia (hoorngezichten)

Grootte: 9m lang, 3m hoog. 
Gewicht: 5500kg

Voeding: Herbivoor 

Kenmerken: De Triceratops liepen op vier poten en hadden drie hoorns, een papegaai-achtige snavel 
en een grote franje van ongeveer 1m radius. Er wordt aangenomen dat de hoorns konden worden 
gebruikt om aanvallen van de Tyrannosaurus af te weren, omdat in 1997 een gedeeltelijk Triceratops-fossiel 
werd gevonden met een hoorn die was afgebeten, met bijtwonden die overeenkomen met de Tyrannosaurus. 
Het fossiel laat zien dat de hoorn genezen was nadat hij gebeten was, wat erop duidde dat de Triceratops 
de aanval heeft overleefd. Punctietekens op fossiele franjes tonen dat mannelijke Triceratops hun 
hoorns ook gebruikten om tegen elkaar te vechten, waarschijnlijk om indruk te maken op vrouwtjes. 
Triceratops-resten worden meestal afzonderlijk gevonden, wat erop wijst dat ze het grootste deel van 
hun leven alleen hebben doorgebracht. 
Benoemd door: Othniel Charles Marsh in 1889

Ontdekking: Ook al is de Triceratops tegenwoordig een van de meest herkenbare dinosauriërs, toen hij 
voor het eerst werd ontdekt, werd aangenomen dat het een soort bizon was. De eerste fossielen die nu 
aan Triceratops worden toegeschreven, waren een paar wenkbrauwhoorns bevestigd aan een 
schedeldak, gevonden in de buurt van Denver, Colorado in de lente van 1887. Een ander exemplaar, in 
1888 gevonden door John Bell Hatcher bij de Lance-formatie in Wyoming, werd aanvankelijk eenvoudig 
beschreven als een andere soort van Ceratops. Het duurde nog een jaar voordat de dinosaurus 
daadwerkelijk werd benoemd.



Naam: Utahraptor

Uitgesproken: Joe-taa-REP-tor

Betekenis: Utah plunderaar, aangezien de eerste fossielen
werden gevonden in Utah, Noord-Amerika.

Periode: Vroege Krijt (112 - 100 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 6 m lang, 2 m hoog. 
Gewicht: 1000kg

Voeding: Carnivoor 

Kenmerken: De Utahraptor liep op twee poten en had een gebogen, flexibele nek die een massieve kop 
ondersteunde. Men gelooft dat ze de slimste van alle dinosauriërs waren omdat hij zo'n grote kop had. 
Zijn lange staart was uitstekend voor het maken van snelle draaiingen en voor het houden van balans 
omdat hij knokige staven langs de wervelkolom had om hem stijf te houden. Er bevonden zich drie 
vingers aan de voorste ledematen die allemaal grote, scherpe, gebogen klauwen hadden en vier tenen 
aan de achterpoten. De tweede achterste teen op elke voet had een sikkelachtige klauw van 23 cm - 38 
cm, terwijl de andere kortere klauwen hadden. Sommigen geloven dat de Utahraptor mogelijk veren 
heeft gehad omdat ze knobbeltjes op de huid hebben geïdentificeerd waar de veren verankerd zouden 
kunnen zijn. Misschien heeft hij in groepen gejaagd en at hij alles wat hij mt zijn scherpe, gekartelde 
tanden kon snijden en uit elkaar kon rukken. Zelfs zeer grote dieren.

Benoemd door: James Kirkland, Robert Gaston en Donald Burge in 1993

Ontdekking: De eerste exemplaren van de Utahraptor werden in 1975 gevonden door Jim Jensen in de 
Dalton Wells-steengroeve in oost-centraal Utah, nabij de stad Moab, maar kregen niet veel aandacht. In 
oktober 1991 vond Carl Limoni een grote klauw in de Cedar Mountain-formatie, Gaston-steengroeve in 
Grand County, Utah. Nader onderzoek van de Cedar Mountain-formatie door James Kirkland, Robert 
Gaston en Donald Burge onthulde een fragmentarisch skelet, waaronder verschillende grote, scherpe, 
gebogen klauwen.
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Naam: Velociraptor

Uitgesproken: vee-loo-SIE-rap-tor

Betekenis: “Snelle plunderaar”

Periode:  Late Krijt (84 - 80 miljoen jaar geleden)

Groep: Theropoda (beestvoeten)

Grootte: 1,8m lang, 1m hoog. 
Gewicht: 15kg

Voeding: Carnivoor 

Kenmerken: De Velociraptor liep op twee lange, dunne poten en had een s-vormige nek. Hij had een 
lange, platte neus en ongeveer tachtig heel scherpe, puntige, gebogen tanden. Sommige van deze 

tanden waren wel 2,5cm lang. Het had drie klauwen aan zijn voorste ledematen en vier klauwen aan 
de achterste ledematen. Elke tweede teen had een intrekbare 9 cm lange, sikkelvormige klauw. Deze 

klauwen waren waarschijnlijk zijn belangrijkste wapen. Deze dinosaurus jaagde waarschijnlijk in 
groepen.  Er wordt geschat dat hij tot wel 40 mph op korte afstanden kon rennen. Zijn stijve staart 

werkte als een tegengewicht en maakte het mogelijk om zeer snel draaiingen te maken bij hoge 
snelheden. Er wordt nu gedacht dat het een fijne, veerachtige bekleding had, aangezien onderzoekers 

in september 2007 veerschachten  aan de voorste ledematen hebben gevonden. Paleontologen 
beweren dat deze knobbels aangeven, dat hij misschien veren had. 

Benoemd door: Henry F. Osborn in 1924

Ontdekking: Tijdens een expeditie van het American Museum of Natural History naar de uiterste 
Mongoolse Gobi-woestijn, op 11 augustus 1923, ontdekte Peter Kaisen de eerste Velociraptor-fossielen, 
waaronder een verpletterde maar complete schedel en een van zijn intrekbare tweede teenklauwen. 

Tussen 1988 en 1990 ontdekte een gezamenlijk Chinees-Canadees team Velociraptor-overblijfselen in 
het noorden van China. Tot op heden zijn ongeveer een dozijn Velociraptor-fossielen gevonden, 

waaronder een die stierf tijdens een dodelijk gevecht met een Protoceratops en twee schedels van 
pas uitgekomen Velociraptoren, in de buurt van een dinosaurusnest in Mongolië, dat misschien wel 

een lekkere maaltijd is geweest. 


