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Sauropoden zijn de dinosauriërs met de lange nek waarvan het best bekend is dat 
zij de grootste landdieren hebben ontwikkeld die ooit op aarde hebben rondgelopen, 
gekenmerkt door de iconische Diplodocus, Brachiosaurus, en Apatosaurus. Zij 
omspannen het gehele dinosauriërtijdperk van het Laat-Trias tot de K/Pg-massa-
extinctie en werden een belangrijk onderdeel van de herbivorenclub gedurende het 
grootste deel van het Jurassic. Gezien de gigantische afmetingen die zij bereikten, 
werden sauropoda een uitstekend doelwit voor de bothistologie - de studie van 
botweefsel op cellulair niveau - om te begrijpen hoe dergelijke landdieren konden 
bestaan. 

Het uitgebreide histologische onderzoek van deze dinosauriërs documenteerde 
een snelle en ononderbroken groei die uniform lijkt doorheen hun evolutionaire boom, 
hetgeen de opbouw van histologische instrumenten van hoge resolutie en 
getrouwheid voor de clade mogelijk maakte. Onder dergelijke fylogenetisch beperkte 
histologie vertegenwoordigt elke significante afwijking in de histologische patronen 
praktisch een niet-evolutief (b.v. palæopathologisch) of evolutief signaal. Het eerste 
wordt in dit proefschrift geïllustreerd door het histologisch onderzoek van de basale 
sauropoden cf. Isanosaurus en Spinophorosaurus nigerensis dat een 
palæopathologische oorsprong van een ongewoon botweefsel aan het licht bracht, en 
het laatste signaal wordt benadrukt in de oorspronkelijke histologische beschrijving 
van de verkleinende insulaire titanosaurussen Atsinganosaurus velauciensis en 
Garrigatitan meridionalis uit de Krijtzee Archipelago. In overeenstemming met andere 
kleine insulaire titanosauriërs, lijken zij merkwaardig volgroeid ondanks hun 
gereduceerde lichaamsgrootte in vergelijking met meer 'standaard' 
vertegenwoordigers van de clade, en delen zij vooral een bijzonder zware 
botverbouwing in verhouding tot hun lichaamsgrootte die onverklaard is gebleven 
sinds de eerste waarneming. 

Dergelijke opvallende verkleining voor de clade in een insulaire context is 
aangeduid als insulair dwergisme, maar dit doet vragen rijzen over de evolutionaire 
krachten die de mogelijke omkeringen in het sauropod gigantisme aansturen. Jammer 
genoeg ontbreekt nog steeds een geïntegreerde verklaring van beenderhistologie tot 
insulaire palæobiogeografie om een consistent kader te brengen voor deze sauropode 
pygmeeën. Om dit probleem aan te pakken, biedt deze dissertatie een herwaardering 
van de dwergachtige titanosauriërs die de Krijtzee-archipel bewoonden onder het 
prisma van de bothistologie en de ontwikkeling van de IsRule Triforce, dat is een nieuw 
conceptueel model dat tot doel heeft de graad van aanpassing van een palæoinsulair 
taxon aan zijn focale eiland (d.w.z. zijn insularisatie) te verklaren en te voorspellen, en 
zo in de tijd. Uit vergelijkingen met insulaire dwergen, de theorie van de 
levensgeschiedenis en de schalingsrelaties van de lichaamsmassa blijkt dat deze 
dwergachtige titanosaurussen zich hebben aangepast door neotenische pædomorfie, 
een ontwikkelingsheterochronie die verwijst naar een groeivertraging ten opzichte van 
de voorouder die de zware hermodellering heeft bevorderd die bij deze soorten is 
beschreven. 

De IsRule Triforce contextualiseert deze convergente evolutie naar neotenische 
insulaire dwerggroei in efficiënte eilandkolonisatiegebeurtenissen en daaropvolgende 
lokale aanpassing. In de loop van de immigratie naar de Krijtzee Archipel tot de 
Maastrichtien Dinosaurus Omslag, blijkt de insularisatie van immigrerende 
titanosauriër populaties grotendeels gedicteerd te worden door hun 
Overlevingsvermogen (fysiologische eigenschappen waaronder anatomische 
kenmerken, voortplantingsstrategieën, gregariousness, etc., waardoor ze vatbaar zijn 
voor lokale overleving). Zowel het Aanpassingsvermogen (beschikbare hulpbronnen, 
predatiedruk, intra- en interspecifieke competitie, enz., die populaties in staat stellen 
zich op langere termijn te vestigen en aanpassingsprocessen op gang te brengen) als 
de Verspreidbaarheid (eilandisolatie en -grootte, klimaat, enz., die het 
migratiepotentieel van de populatie bepalen) worden in dat opzicht meer getemperd 
en crashen bij de komst van nieuwe immigranten tijdens het laatste Krijt, aangezien de 
dwerg-eilanders hoogstwaarschijnlijk overconcurreerd werden, waardoor ze tot 
uitsterving werden gedreven. Deze eerste toepassing van de IsRule Triforce 
demonstreert zijn vergelijkende kracht tussen insulaire populaties, nog meer wanneer 
het gaat om lang uitgestorven soorten die gedijden in een radicaal andere wereld 
vanuit een palæogeografisch standpunt. 
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