


Tyrannosaurus Rex
Deze angstaanjagende 
dinosaurus is een van de grootste 
vleesetende landdieren ooit. 

Met zijn 30 cm lange tanden,
zeer goede ogen en een 
gigantische bijtkracht komt 
een gebeten prooi met geen 
mogelijkheid meer los.

Maar heeft de T-Rex zelf ook iets 
te vrezen? Jawel, maar dat gevaar 
komt uit onverwachte hoek. 
Onderzoeken tonen aan dat 
de T-Rex veel last had van 
parasieten!

Waarschijnlijk was de 
Tyrannosaurus-Rex ook een 
goede ouder en zorgden ze voor 
hun kinderen totdat ze groot 
waren.



Pterodactyl



Stegosaurus
De Stegosaurus is een 
planteneter die de hele dag loopt 
te grazen.

Hij beweegt langzaam en 
daarom moet hij zichzelf goed 
verdedigen. Op zijn staart zitten 
vier stekels waarmee hij hard kan 
uithalen als er een roofdier in de 
buurt komt.

De platen op zijn rug regelen de 
lichaamstemperatuur en zorgen 
voor extra bescherming. 

De Stegosaurus is zo groot als 
een olifant, maar heeft maar een 
heel klein hoofd. Daarom zou 
je de Stegosaurus ook wel ‘de 
domme dino’ kunnen noemen.



Spinosaurus



Velociraptor
Deze kleine, maar slimme jager
is bedekt met een laag veren en 
lijkt op een vogel. Toch is hij veel 
gevaarlijker!

De vleugels van de Velociraptor 
zijn te klein om mee te vliegen, 
maar hij heeft grote handklauwen 
met drie vingers waarmee hij 
zijn prooi goed kan grijpen en 
vasthouden.



Plesiosaurus



Triceratops
De Triceratops is zwaargebouwd 
en heeft 2 lange hoorns boven 
zijn ogen. 
De Triceratops dino ́s passen 
goed op hun kroost, bij gevaar 
vormen ze een beschermende 
cirkel om hun kinderen heen.

Bijna alle roofdieren zijn bang om 
met de Triceratops te vechten, 
behalve de T-Rex. 
De T-Rex wint niet altijd van de 
Triceratops; er zijn fossielen 
gevonden van wonden die de tijd 
hadden gehad om te genezen. 

Dit geeft aan dat de Triceratops 
het gevecht overleefde.



Dimetrodon



Parasaurolophus
Deze planteneter leeft in kuddes 
en heeft een slimme manier om 
te ontsnappen aan roofdieren.

Hij heeft een soort hoorn op zijn 
hoofd waarmee hij veel lawaai 
kan maken.
Op die manier waarschuwt de 
Parasaurolophus alle dieren dat 
er gevaar dreigt.
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Brachiosaurus
Deze gigantische dino kan 
met zijn lange nek de hoogste 
blaadjes van de bomen eten. 
Lukt dat niet? Dan drukt hij de 
boom gewoon omver!

De Brachiosaurus is zo zwaar dat 
de grond trilt als hij langsloopt.
Omdat de Brachiosaurus zo 
groot is, heeft hij geen natuurlijke 
vijanden.



Ankylosaurus
De Ankylosaurus is een 
plantenetende dino die tijdens 
het late Krijt leefde in het huidige 
Noord-Amerika.

Hij kon wel 8 meter lang worden 
en was zo goed beschermd als 
een tank. Zijn kop, romp en staart 
waren bedekt met beenplaten, 
die hem beschermden tegen 
beten van onder andere de T. rex. 

Aan het uiteinde van zijn staart 
zat een zware knots waarmee hij 
dodelijke klappen kon uitdelen.

Hij had een brede kop die 
eindigde in een grote kromme 
snavel. Met die snavel en zijn 
tanden rukte de Ankylosaurus 
stukken plant af, die hij bijna heel 
doorslikte en in zijn grote buik 
verder verteerde.


