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GEOVARIA 
Steinheimer Bekken in Beieren niet 
vulkanisch 

De Nörd l inge r Ries is een gehee l op
gevulde krater in Beieren. Hij heeft een 
doorsnede van 24 kilometer. Daa rmee 
is het ook de grootste krater in West-Eu
ropa. In hetzelfde Beieren bevindt z ich 
echter nog een twee krater. 
Weliswaar is deze met zijn 3,4 km 
doorsnede veel kleiner, maar niettemin 
vormt ook hij een groot litteken in de 
aardkorst aldaar. Deze kleinere krater 
wordt het Steinheimer Bekken ge
n o e m d . Volgens huidige opvattingen 
zijn beide ontstaan door inslagen van 
grote meteorieten in een ver ver leden. 
Hoewel de meeste aandacht van de 
onderzoek ingen naar de grotere Ries-
krater uitging, zijn kortgeleden resulta
ten van onderzoek ingen aan het Stein
heimer Bekken bekend geworden . 
Tot in de jaren veertig verkeerde men in 
de veronderstelling dat het Steinhei
mer Bekken van vulkanische oor
sprong was, een soort Maar die ont
staan zou zijn doordat g loe iend heet 
opsti jgend m a g m a met grondwater in 
kontakt kwam. Al s gevolg hiervan zou 
een geweld ige s toomexplosie hebben 
plaatsgevonden, waardoor de grote 
krater zou zijn gevormd. 
Toen in de jaren zestig bekend werd 
dat de vorming van de Nörd l inge r Ries 
niet door vulkanische aktiviteiten, maar 
door de inslag van een reusachtige 
meteoriet tot stand kwam, duurde het 
niet lang of men nam ook voor het veer
tig kilometer verderop ge legen Stein
heimer Bekken dezelfde ontstaanswij
ze aan . 

Daarvoor waren ook enkele a rgumen-

ten aanwezig . M e n vond sterk vergrui-
ze lde gesteenten. Kwartskristallen die 
men vond vertoonden schoklamel len . 
Uit bor ingen in het bekken bleek dat 
de krater grotendeels opgevu ld was 
met verbrokkelde en vergruisde 
gesteentemassa 's . Dit type gesteente 
vatte men op als materiaal dat bij de in
s lag uit de krater ges l ingerd werd en er 
even later weer in terug viel. Dit brec-
c ieuze gesteente vormt een laag van 
ruim 100 meter dikte. De top van de 
laag l igtzo 'n 170 meter onder het huidi
ge krateroppervlak. Uit boormonsters 
valt op te maken dat de mate van ver
brokkeling van het gesteente met de 
diepte afneemt. Dit is een van de dui
delijkste bewijzen dat de oorzaak van 
het geweld niet van onder uit de aard
korst kwam, maar vanaf het oppervlak. 
Hiermee vervalt een eventuele vulkani
sche oorsprong . 
Uit onderzoeksbor ingen bleek dat de 
brecc ieuze zone tot c a . 220 meter 
diepte reikt, veel dieper dan bij verge
lijkbaar grote inslagkraters elders. Dat 
de gevolgen van de inslag nog op zo 'n 
grote diepte aanwezig zijn, wijst op het 
neerkomen van een meteoriet en niet 
op de kop van een komeet. Proefne
mingen in A m e r i k a met grote springla
d ingen h e b b e n in de jaren zestig aan
getoond, dat massieve ins lagl ichamen 
verhoudingsgewijs d iepe inslagkraters 
vormen. Relatief lichte objecten, dus 
die met een soortelijk ger inge massa , 
vormen veel ondiepere kraterli
c h a m e n . 
Het is ve rbaz ingwekkend dat in Zuid-
Duitsland blijkbaar gelijktijdig of op zijn 
minst kort na elkaar twee reuzenmeteo-
rieten zijn neergekomen. O p grond van 

de krateropvulling kan hun o u d e r d o m 
hooguit enkele honderddu izenden ja
ren uiteen lopen. Waarschijnlijk zijn bei
de kraters veroorzaakt door brokstuk
ken van een en dezelfde meteoriet. De 
o u d e r d o m van de Ries-krater is be
paald o p ongeveer 14,7 miljoen jaren. 
Van het Steinheimer Bekken zijn geen 
oude rdomsbepa l ingen bekend . 
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Diamanten die te oud zijn 

In veel opzichten zijn diamanten uniek 
te noemen . Niet alleen zijn ze zeer be
geerd en kostbaar, ook vormen ze het 
hardste materiaal dat wij op Aarde ken
nen. O o k hun ontstaanswijze is uniek 
vanwege de extreme oms tand igheden 
waarop dat gebeurt . Maar er is meer: 
d iamanten lijken ouder te zijn d a n de 
Aarde! Hoewel er in een enkel geval 
wel eens een zeer klein diamantje in 
een meteoriet aangetroffen is, is men 
van mening dat d iamanten van Aardse 
oorsprong zijn en dus niet ouder kun
nen zijn dan de Aarde zelf. 
Het mineraal diamant bestaat uit zuive
re koolstof en is ontstaan bij zeer hoge 
drukken. Deze heersen op grote diepte 
in de aardkorst. 
Stukjes ervan, van ui teenlopende 
grootte en zuiverheid zijn door vulkani
sche aktiviteiten in een vroeg stadium 
van de ontwikkel ingsgeschiedenis van 
de Aarde in de bovenste aardkorst te
recht g e k o m e n . Door erosie van het 
moedergesteente kimberliet worden 
de meeste diamanten vandaag de d a g 
in allerlei rivierafzettigen gevonden . 
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Door hun bijzondere hardheid zijn ze 
door de geo log i sche per ioden heen 
niet b e ï n v l o e d door p rocessen van bui
tenaf. Veel d iamanten zijn miljarden ja
ren o u d . Voor het bepa len van hun leef
tijd maken onderzoekers gebruik van 
radioaktieve isotopen van bepaa lde 
elementen die verspreid in de aard
korst en in bijzonder kleine hoeveelhe
den ook in diamanten zitten. Voor elk 
soort radioaktief isotoop vindt het pro
ces van uiteenvallen (= radioaktiviteit) 
heel gelijkmatig plaats, in een tempo 
dat door geen enkele invloed van bui
tenaf wordt verstoord. De tijd die een 
isotoop nodig heeft o m z ich voor de 
helft o m te zetten wordt de halfwaarde-
tijd g e n o e m d . Voor iedere isotoop is 
dat verschil lend. Voor die van uranium 
duurt dat meer dan vier miljard jaren. 
Maar er zijn er ook bekend waarvan 
het proces maar enkele du izenden ja
ren in bes lag neemt (14C). Van enkele 
kunstmatig gemaakte radioaktieve iso
topen bedraagt de halfwaardetijd 
slechts enkele s e c o n d e n of nog min
der. Het zijn met name de langstduren-
de vervaltijden die geschikt zijn o m ou-
d e r d o m m e n van gesteenten of minera
len te bepa len . M e n meet d a n de ver
houding tussen de hoeveelheid radio
aktief isotoop en zijn vervalprodukt(en). 
O p basis van de bekende halfwaarde
tijd is dan een o u d e r d o m te berekenen. 
De meest gebruikte radiometrische 
methode o m gesteenten van hoge ou
d e r d o m te dateren is de verhoudings
bepal ing van isotopen van kalium en 
argon. Hierbij ontstaat a rgon als verval-
produkt uit het radioaktieve kalium. 
In 1983 werkten een drietal J a p a n s e 
geo logen aan een onderzoek naar de 
chemische samenstel l ing van een aan
tal ruwe diamantjes uit Zaïre. Hierbij 
bleken deze veel meer argon te bevat
ten d a n dat op g rond van het aanwezi
ge kalium zou m o g e n worden ver
wacht. Uit de verhouding van beide 
isotopen werd een o u d e r d o m bere
kend van zes miljard jaren. 
Zes miljard jaren zou kunnen wijzen op 
fouten in de berekeningen, want de 
leeftijd van de Z a ï r e s e diamantjes is on
geveer 1,5 miljard jaar teveel, aange
zien de leeftijd van de Aarde g e h o u d e n 
wordt op c a . 4,6 miljard jaren. Her
nieuwde metingen met inbegrip van 
een nog in de diamantjes aanwezig an
der isotoop van argon en de verhou
d ing daarvan tot het eerste argoniso-
toop en dat van kalium leidde weder
o m tot de uitkomst van zes miljard ja
ren. Deze bijzonder hoge o u d e r d o m 
kan twee d ingen inhouden: de dia
mantjes bevatten spore-elementen in 
een samenstel l ing zoals die aanwezig 
was in de gas- en stofrijke oernevel 
waaruit de Aarde en de andere leden 
van ons zonnestelsel c a . 4,5 miljard ja

ren ge leden ontstonden. Het kan ook 
zijn dat de samenstel l ing van de isoto-
penverhoudingen op een ongebruike
lijke en nog volkomen onbekende ma
nier in onze aardkorst zijn b e ï n v l o e d . 

Opnieuw een Archaeopteryx 
ontdekt 

Onlangs is in een particuliere kollektie 
in Solnhofen temidden van talrijke vis
sen, kreeften en andere fossielen uit de 

bekende lithografische kalksteen een 
Archaeopte ryx ontdekt. 
Het is het ze sde exemplaar dat van dit 
uitermate ze ldzame fossiel bekend is. 
De andere fossiele exemplaren bevin
den z ich in verzamel ingen in Londen , 
Berlijn, M a x b e r g , Haar lem en 
Eichstatt. 
Bijzonder aan het exemplaar van Soln
hofen is dat het tevens het grootste 
exemplaar van Archaeopte ryx is. Het is 
ongeveer 1 0 % groter dan het exem
plaar in E n g e l a n d en maar liefst twee 
maal zo groot als de Archaeopte ryx 
van Eichstatt. 
Over de oorsprong van het fossiel is 
weinig bekend , behalve dat het zonder 
enige twijfel uit de buurt van Solnhofen 
moeten komen. Het werd jaren gele

den verzameld door een amateur-geo
loog, die helaas geen notities omtrent 
da tum en vondstlocatie bijhield. Des
kundigen menen uit het type kalksteen 
te kunnen o p m a k e n dat het waar
schijnlijk in de directe omgev ing van 
Eichstatt gevonden is. 
Het bijzondere was dat de e igenaar 
geen idee had welk bijzonder fossiel hij 
wel in zijn bezit had , waardoor het ja
renlang onbekend kon blijven. 
Recentelijk had de man enig prepara-
tiewerk aan het fossiel uitgevoerd. Hij 
kwam daa rna tot de slotsom met een 
C o m p s o g n a t h u s van d o e n te hebben , 
een klein soort reptiel ter grootte van 

een kip. Een latere 
beoordel ing door 
stafleden van een 
lokaal m u s e u m 
brachten de ware 
identiteit van het 
fossiel aan het 
licht. Deze nieuwe 
Archaeopte ryx is 
voortreffelijk be
waard gebleven . 
Er zijn indrukken 
zichtbaar van de 
puntige hoornach
tige omhul l ingen 
van de vingerklau-
wen (de voorste le
dematen van Ar
chaeopteryx wa
ren weliswaar 
vleugels, maar ze 
bezaten tevens 
klauwen waarmee 
het dier waar
schijnlijk in b o m e n 
heeft kunnen 
klauteren). 
Het skelet is voor 
het grootste ge
deelte in takt, uit
gezonde rd een 
gedeel te van de 
staart. O o k een 
dee l van de sche
del ontbreekt. 

Belangrijker zijn de duidelijk zichtbare, 
paralelle indrukken van veerschach-
ten, behorend bij de linker v leugel . Be
langrijk, omdat een aantal onderzoe
kers van mening waren dat A r c h a e o p 
teryx geen veren bezat. Zij beschou
wen de veerindrukken van het exem
plaar in Londen als bed rog . Dat Ar
chaeopteryx inderdaad een veren
kleed heeft g e h a d staat nu wel vast. 
A a n het exemplaar uit de verzameling 
in Solnhofen zijn zonder enige twijfel 
veer indrukken te herkennen. 
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