
De associatie uit Bemmel en de stratigrafische 
situatie aldaar zi jn besproken door V a n K o l f 
schoten (1983). De vondsten van Elephas anti
quus en Capreolus capreolus, beide zwaar gefos
siliseerd, moeten een Eemien ouderdom hebben, 
terwijl Af. primigenius, C. antiquitatis en B. pri-
scus uit het Laat-Saal ien o f het M i d d e n -
Weichselien stammen. 

C O N C L U S I E S 

A l met al kunnen we van een aantal soorten 
met een grote mate van waarschijnl i jkheid zeg
gen dat ze in een bepaalde periode voorkwamen. 
Tabel 2 geeft hiervan een overzicht. 

Zoals boven vermeld zi jn de minder klimaatge-
voelige soorten moeil i jker te plaatsen. 

De gegevens zi jn absoluut onvoldoende o m 
conclusies te kunnen trekken uit het ontbreken 
van bepaalde soorten in een bepaalde periode. 
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W e mogen echter vaststellen, dat ook in het geval 
van zuiggatvondsten voorzichtige stratigrafische 
conclusies mogelijk z i jn . Doe l van dit art ikel is 
onder meer, te laten zien dat het de moeite waard 
kan z i jn o m zoveel mogelijk stratigrafische gege
vens te verzamelen (zuigdieptes, boringen). A l s 
dergelijke gegevens van veel vindplaatsen bekend 
z i jn , moet dit tot een gedetailleerder beeld van de 
fauna's in verschillende delen van het Laat-
Pleistoceen kunnen leiden. 
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IS HET BROEIKASEFFECT NU AL 
MERKBAAR? 

NASA-ge lee rden James Hansen en Sergej L e -
bedeff hebben uitgerekend dat over de gehele 
aarde genomen de vier warmste jaren van de af
gelopen honderd jaar in de huidige decade vielen. 

De warmste jaren waren 1981 en 1987, maar 
ook in 1983 en 1980 was het mondiaa l gezien erg 
warm. Opval lend was dat de grootste tempera
tuurstijging z ich voordeed op lagere breedten, in 
de buurt van de evenaar dus, terwijl het op hoge
re breedten, zowel op het noordeli jk als op het 
zuidelijk hal f rond, juist kouder was. Di t is tegen
gesteld aan wat algemeen verwacht wordt bij het 
broeikas effect. De berekeningen van de klimaat
modellen wijzen er juist op dat de poolgebieden 
en de gematigde breedten de grootste tempera
tuurstijging zouden moeten kri jgen. De afwij
k ing in gemiddelde temperatuur in 1987 in het ge

bied tussen de keerkringen was 0.4 ° C . Een ge
deeltelijke verklaring kan worden gevonden in 
het optreden van E l N i n o . B i j een E l N i n o vallen 
de luchtstromingen, die gewoonlijk in de t ropi
sche gebieden aanwezig z i jn , vri jwel weg, waar
door kouder water uit diepere lagen niet meer 
naar de oppervlakte komt . Het oceaanwater 
wordt daardoor warmer en daarmee ook de 
luchtmassa's erboven. T o c h was de grote warmte 
van 1987 dan toch nog opmerkeli jk omdat E l 
N i i i o van 1983 een stuk krachtiger was. De ge
leerden verwachten dat het in 1988 en 1989 min
der warm zal zijn in de tropische gebieden, maar 
dat door het steeds sterker merkbaar worden van 
het broeikaseffect op de hogere breedten, de ge
middelde temperaturen op de planeet aarde niet 
veel zullen onder doen voor die van recente war
me jaren. 
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