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geovaria
V L I E G E N D E SAURIERS K O N D E N
SLECHTS W A G G E L E N D LOPEN
Ongeveer 140 miljoen jaar geleden, aan het
einde van de Boven-Jura, domineerden de pterosaurussen het hemelruim. Het waren wellicht de
eerste reptielachtige wezens die echt konden vliegen. Dit in tegenstelling tot Archaeopterix, eveneens uit de Boven-Jura, waarvan de onderzoekers veronderstellen dat die slechts korte glijvluchten kon ondernemen, bijvoorbeeld van
boom tot boom. De pterosaurussen leken wat
vliegen betreft, veel meer op een grote uitgave
van de huidige vleermuis dan op een vogel.
Evenals de vleermuizen hadden deze dieren een
vlieghuid tussen de voor- en de achterpoten. De
beentjes van de voorhand waren sterk verlengd,
waardoor de vlieghuid een grote spanwijdte had.
Onbeschadigde fossiele overblijfselen van de
pterosaurus zijn erg zeldzaam. Geen wonder,
aangezien de beenderen erg licht waren en bovendien hol. Ook de vlieghuid leende zich niet
erg voor fossilisatie. Daarom is de recente
vondst van twee bekkens van pterosaurussen van
groot belang. Ze moeten namelijk antwoord geven op de vraag of pterosaurussen alleen maar
konden vliegen en in rusttoestand aan boomtakken hingen, of dat ze ook in staat waren om te
lopen. De eerste onderzoekingen wijzen erop dat
de dieren geen echte vogelachtige houding hadden en evenmin als een vogel liepen. Ze waren
hoogstens in staat zich onhandig waggelend
voort te bewegen. Een dergelijke trage en wat
onzekere gang is niet in het levensbelang van de
dieren geweest. Met name het opvliegen zal niet
zo makkelijk zijn gegaan. Men denkt daarom
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dat de dieren het grootste deel van de tijd aan
rotspunten hebben gehangen, net zoals vleermuizen en dergelijke dat plegen te doen. Sinds kort
wordt er vanuit gegaan dat pterosaurus een
warmbloedig, actief bewegend dier was en een
bekwame vlieger met een vleugelspanwijdte die
ruim 12 meter kon bedragen. Met zijn grote
schaarvormige bek moet het dier goed in staat
zijn geweest om vissen uit het water te scheppen.
Over de beweeglijkheid van een op de grond lopende pterosaurus bestaat nog flinke onenigheid, maar dat gebeurt wel meer bij het onderzoek naar dieren die niet meer levend op aarde
rondlopen of vliegen. De ene partij meent dat
pterosaurus toch rechtop stond. Op zijn tenen
lopend zou het dier zich snel en efficiënt kunnen
voortbewegen. Andere onderzoekers menen dat
de poten meer zijwaarts stonden en dat de achterste ledematen aanhechtingsplaatsen van de
vleugels waren. Deze pootinplant staat borg
voor een langzame tred, een soort gewaggel dus.
Cruciaal in de bewijsvoering is de stand van de
gewrichtsholte, waar het dijbeen in paste. Sommige onderzoekers houden vol dat de gewrichtsholte naar buiten en beneden gericht stond, terwijl anderen volhouden dat de holte naar buiten
en omhooggericht was. De twee pterosaurusbekkens die nu in West-Duitsland en Australië gevonden zijn, ondersteunen de visie dat de gewrichtsholtes van de bekkens omhooggericht
stonden. Dit en de kennis die bestaat over de kop
van het dijbeen, leidt tot de aanname dat de poten gespreid stonden. Pterosaurus zal wellicht
niet anders dan wijdbeens en waggelend gelopen
hebben.
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