De grote
fossielenvondst
Een oefening voor minstens 2 groepjes van 2 à 4
personen.

Opdracht
• In deze activiteit, zullen jij en de leden van je groep de rol
van paleontologen spelen die werken in een veld in
Montana.

• De activiteit is verspreid over 5 dagen. Je begint bij dag 1
en werkt dag per dag verder.

• Elke dag wordt een tipje van de sluier opgelicht. Het is
NIET de bedoeling om meteen al naar de info van de
volgende dag(en) te kijken.

• Succes

Dag 1
• In deze activiteit, zullen jij
en de leden van je groep
de rol van paleontologen
spelen die werken in een
veld in Montana. Op een
middag in oktober, vinden
jullie vier goed bewaarde
en complete fossiele
botten.

Dag 1
• Haal 4 fossiele botten uit de envelop. Zorg
ervoor dat je ze neemt zonder in de envelop te
kijken!

• Het is te laat om verder te gaan met de graven, dus je
keert terug naar het kamp met de vondst.

Dag 1
• Die nacht, in het kamp, na het eten, rond een lantaarn,

beginnen jij en je collega's te puzzelen met de 4 botten die je
hebt gevonden. Omdat de botten allemaal samen en in een
ongestoorde laag werden gevonden kan je er immers van
uitgaan dat ze allemaal van hetzelfde dier zijn. De rest van de
avond proberen jullie verschillende mogelijkheden.
• Probeer ook nu enkele combinaties.
• Naarmate de nacht vordert, worden jullie moe en besluiten om
te gaan slapen.
• Noteer op je werkblad het type dier dat je denkt dat het
zou kunnen zijn.

Dag 2
• Ochtenden in Montana zijn prachtig. Ze zijn helder,
koel en schoon. Net het soort dag dat je nodig hebt
om er flink tegenaan te gaan. De rotslagen die de
fossielen bevatten laten hun geheimen echter maar
moeilijk los. Tegen het einde van de dag hebben jullie
slechts 3 nieuwe exemplaren gevonden. Terug in het
kamp proberen jullie opnieuw het dier samen te
stellen.

Dag 2
• Haal opnieuw 3 botten uit de envelop. Gebruik
enkele minuten om deze nieuwe vondsten te
gebruiken in je fossiele wederopbouw.

• Het is al laat, en jullie worden vermoeid. Misschien
vinden jullie morgen het antwoord op dit raadsel.

• Zorg ervoor dat jullie vermoedens genoteerd
worden op het werkblad.

Dag 3
• De volgende dag wordt het koud. Het is de laatste dag van
het seizoen dat er kan gegraven worden. De winter is op
komst en jullie moeten vertrekken. Net als de dag op zijn
einde loopt en de teleurstelling dreigt omdat er niets is
gevonden schreeuwt één lid van de groep “Hier ligt nog
iets!“

• Haal opnieuw 3 extra botten uit de envelop. Gebruik
enkele minuten om deze nieuwste vondsten te
gebruiken. Noteer welk type dier je denkt dat het nu
is.

Dag 4
• In een lab in de buurt van de vindplaats, ga je op
zoek in de bibliotheek. Daar vind je een aantal
gedeeltelijke skelettekeningen van een groep die
werkt op een andere locatie, maar in dezelfde
geologische periode. Ze hebben een skelet gevonden
vergelijkbaar met dat van jullie, maar met een aantal
extra botten die jullie niet hebben. Jullie gebruiken
deze informatie om toe te voegen aan jullie eigen
gegevens.

Dag 4
• Vergelijk jullie bevindingen met die van een
team in jullie buurt. Ga op zoek naar
aanwijzingen die je kunnen helpen bij de
wederopbouw van het skelet. Welk type dier
denk je nu dat het is? Noteer op je werkblad,
wees zo specifiek mogelijk.

Dag 5
• Zodra je terug bent in je eigen laboratorium vind je
Skeletal Resource Manual met tekeningen van de
skeletten van een aantal bestaande dieren. Je merkt
een aantal interessante overeenkomsten tussen enkele
van de tekeningen en uw onbekende fossiel.

• Gebruik de tekeningen om u te helpen bij uw
eindassemblage van het fossiel skelet. Noteer
jullie uiteindelijke interpretatie.

