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Historyland installeerde op 28 febru-
ari een levensecht model van een Jef-
fersons reuzengrondluiaard. Dit model 
van bijna 3 meter hoog is gemaakt door 
kunstenaar Jaap Roos met begeleiding 
van deskundigen van Historyland.

“In onze permanente tentoonstelling 
Mammoetsteppe vertellen we het ver-
haal van de ijstijdzoogdieren die ooit 
onze regionen bevolkten: wolharige 
mammoeten, neushoorns, sabeltand-
katten, hyena’s en leeuwen. Maar we 
plaatsen het ook in een wereldwijde 
context. Vorig jaar verwierven wij voor 
onze expositie overblijfselen van de 
Jeffersons reuzengrondluiaard verza-
meld in Iowa, Noord-Amerika.” Aldus 
Arie van den Ban, oprichter van His-
toryland. Deze skeletdelen, waaronder 
een hele mooie complete schedel, zijn 
ongelofelijk populair gebleken.

Megalonyx jeffersonii was een groot, 
langzaam voortbewegend zoogdier. Hij 
kwam uitsluitend voor in Noord-Ame-
rika, tot in Alaska (VS) en de Yukon 
(Canada), en moet een algemene 
verschijning zijn geweest op de prairie-
achtige landschappen. De loofeter met 
zijn enorm lange klauwen en hele lange 
nagels kon makkelijk takken en twijgen 
van bomen en struiken naar zich toe-
trekken om deze vervolgens met zijn 
gespecialiseerde kiezen te strippen.

De Jeffersons reuzengrondluiaard 
is nooit in Eurazië verschenen. Hij 
heeft vermoedelijk, net als de wol-
harige neushoorn, een hekel gehad 
aan de drassige biotoop van Beringia. 
Dit in tegenstelling tot de wolharige 
mammoet, die wel de oversteek vanuit 
Eurazië naar Noord-Amerika via de 
Bering Landbrug maakte.

Omstreeks 11.000 jaar geleden stierf 
de reuzengrondluiaard uit. Omdat er 
in de VS toch heel wat botten van 
gevonden zijn met beschadigingen, die 
worden geïnterpreteerd als veroorzaakt 
door mensen, menen sommigen dat hij 
door overbejaging zou zijn uitgestor-
ven. Het levensechte model op Histo-
ryland is naast indrukwekkend, vooral 
een knuffelbare versie en kinderen 
mogen dan ook met ‘Sid’ op de foto.

NIEUW OP HISTORYLAND: 
LEVENSECHT MODEL VAN DE 
REUZENGRONDLUIAARD
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