
1938, 1945; Doyle, 1987). Ook de 
vondsten in Oost-Groenland kunnen 
niet alleen via verschuivende klimaat
zones verklaard worden . Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn zij eerder terug 
te voeren op een warmwaters t roming 
uit het Tethysgebied. Saks & 
Nal 'nyaeva (1975) spreken van een 
warme Atlantische s t roming. In feite 
komt het er op neer dat toen reeds, al 
dan niet periodiek, sprake was van 
een warme Atlantische Golfs t room. 
Deze s t roming zou ook verantwoorde
lijk kunnen zijn voor de Tethyale ele
menten die w e op Spitsbergen aan
treffen. Hierbij gaat het in werkelijk
heid o m elementen uit de Hibolithes 
jaculoides-groep, welke (naar de 
mening van de auteur) geen uitge
sproken Tethyale belemnieten zijn. 
Waarschijnlijk is dit een voorbeeld 
van een 'migratiegolf ' . Uit de aanwe
zigheid van een zo noordelijke warme 
s t roming volgt , dat er ook koudwater-
massa's naar het zuiden moeten heb
ben ges t roomd, waarschijnlijk in de 
richting van de huidige Gol f van 
M e x i c o . Hier worden ook inderdaad 
Boreale ammonie ten van Valanginien-
ouderdom gevonden (Imlay, 1944). 

Summary 

The faunal-exchange between the 
Boreal and Tethyan Realm is eluci
dated. S o m e known key-points (East-
Greenland, West-coast of America) in 
the interregional correlation between 
the two Realms are discussed. The 
gradual disappearing during the 
Valanginian of belemnites wi th 
Jurassic-affinity is briefly discussed. 
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Evolutie 

Waarvan stammen de vogels af? 
Begin 1997 meldden de kranten (o.a. 
de Volkskrant van 26 april) de vondst 
van Protoarchaeopteryx robusta. Dit 
fossiel zou evolutionair tussen de klei
ne d i n o s a u r i ë r Sinosauropteryx en de 
oervogel Archaeopteryx in staan. In 
Nature (8 januari 1998) beschrijven 
Chen, Dong en Zhen twee vondsten 
van Sinosauropteryx prima. Zij 
beschouwen bepaalde structuren op 
o.a. de nek en de rug als voorlopers 
van veren, hetgeen door anderen 
wordt betwijfeld. Volgens een bericht 
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in Science (14 november 1997) zou 
het bij deze structuren in ieder geval 
niet o m moderne veren gaan, en of ze 
de vogels met de dino's verbinden is 
ook nog lang niet duidelijk. 
Van Protoarchaeopteryx, die afkom
stig is uit dezelfde afzettingen, werden 
drie exemplaren bestudeerd door J i 
en J i . Deze vertonen mogelijk é c h t e 
veren. 
L . M . Wi tmer bespreekt in Science van 
23 mei 1997 het boek T h e Origin and 
Evolut ion of Birds ' van A l a n Feduccia 
(Yale Universi ty Press, N e w Haven, 
ISBN 0-300-06460-8, U S $ 55.00). Dit 
boek heeft nog al wat rumoer veroor

zaakt in wetenschappelijke kringen en 
in de a lgemene pers. Toch meent 
Wi tmer dat het een mijlpaal is, aange
zien het laatste werk over dit onder
werp (door Gerhard Heilmann) uit 
1926 dateert. 
Feduccia meent dat de vogels abso
luut niet van de Tetrapoda afstammen 
en niets met d i n o s a u r i ë r s van doen 
hebben. Wi tmer is zelf een fervent 
aanhanger van de tetrapodenhypothe-
se maar is van mening dat deze geen 
d o g m a mag zijn. Hij roept alle voor
standers van de hypothese dan ook 
op, de handschoen op te nemen en 
Feduccia's bezwaren te weer leggen. 
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In Science (24 oktober 1997) staat een 
artikel van Burke en Feduccia: 
'Development Patterns and the 
Identification of Homolog ies in the 
Av ian Hand ' . Zij tonen aan de hand 
van embryologisch onderzoek aan, 
dat de vingeroverblijfselen in de 
vogelvleugel nummer II, III en IV zijn. 
De drie vingers in de voorpoten van 
d i n o s a u r i ë r s worden echter als I, II en 
III genummerd . Een primitieve thero-
pode als Herrarasaurus bezit naast de 
vingers I, II en III namelijk nog twee 
restanten van de vingers IV en V. 
Naast andere argumenten is dit een 
voorname reden o m te twijfelen aan 
de theorie dat vogels van d i n o s a u r i ë r s 
afs tammen. 

Waar komen slangen vandaan? 
Caldwel l en Lee bestudeerden de fos
siele soort Pachyrhachis problemati-
cus. Deze is circa twint ig jaar geleden 
gevonden door G . Haas in Israël en 
stamt van het Midden-Krij t . Haas 
meende eerst met een s lang van doen 
te hebben, maar hij bestempelde zijn 
fossielen later tot varaanachtigen. 
Caldwel l en Lee menen dat 
Pachyrhachis de meeste kenmerken 
van een s lang heeft, maar ook over
eenkomsten heeft met Mosasaur idae 
(die tot de varaanachtigen worden 
gerekend). In de vorige eeuw meende 
de paleontoloog Edward Drinker Cope 
al dat s langen afstamden van mosa-
s a u r i ë r s , maar hij kon dat niet bewij
zen. Hoewel Pachyrhachis kan worden 
beschouwd als de meest primitieve 
s lang die totnutoe bekend is, is deze 
niet de oudste. Dat is Lapporentophis 
uit Noord-Afrika, die leefde in het 
Vroeg-Krijt. Dit betekent dat s langen 
well icht s t ammen uit de Juraper iode. 
De bewijzen voor de afs tamming der 
s langen zijn niet waterdicht en de 
kenmerken die mosasaurussen en 
Pachyrhachis delen kunnen ook het 
gevolg zijn van convergentie. (Nature, 
17 april 1997). 

Waarover w e natuurlijk ook we l eens 
wat wi l len vernemen, is onze eigen 
Mosasaurus. In 1994 zouden de euro
p a r l e m e n t a r i ë r s Bertens en Verhagen 
in Parijs een gesprek hebben o m de 
terugkomst van onze Limburgse 
maashagedis , een exemplaar van 
Mosasaurus hoffmanni, voor te berei
den. Later zou ook staatssecretaris 
Nuis zich ermee bemoeien (Parool, 19 
december 1995), maar daarna hebben 
we niets meer vernomen. Wanneer 
komt onze Mosasaurus naar huis? 

Zoogdieren: vroege Theria 
W e schreven het al eerder: China is 
de toekomst, ook voor aardweten

schappers. In de provincie Liaoning 
v o n d men, in dezelfde laat-jura- en 
vroeg-krijtlagen waar in bijvoorbeeld 
de vogels Confuciusornis, 
Liaoningornis (zie G & H 1997 nr. 3/4) 
en de bovengenoemde theropode 
Sinosauropteryx werden gevonden, 
resten van een vroege vertegenwoor
diger van de Theria (levendbarende 
zoogdieren). Deze vroege Theria zijn 
inmiddels uitgestorven, maar waren 
zowel verwant aan de nu nog levende 
buideldieren (Marsupialia) als aan de 
hogere zoogdieren (Eutheria, ook we l 
Placentalia genoemd). Het fossiel is 
Zhangheotherium quinquecuspidens 
(gen. et sp. nov.) genoemd en is pri
mitiever dan Henkelotherium en 
Vincelestes. Het onderzoek toont 
voorts aan dat de vroege Theria zeer 
nauw verwant waren met de uitge
storven orde der Multi tuberculata, die 
tot een andere subklasse, de 
Al lo ther ia , worden gerekend. (Nature, 
13 november 1997). 

Ook in Aus t ra l i ë vindt men fossiele 
zoogdieren die in dit opzicht interes
sant zijn. Volgens Science (21 novem
ber 1997) is een 115 miljoen jaar oude 
kaak Aukstribosphenos nyktos 
genoemd. Deze is waarschijnlijk niet 
afkomstig van een voorouder van de 
Monotremata (eierleggende zoogdie
ren, bijv. het vogelbekdier) of van de 
Marsupia l ia (buideldieren), maar van 
een soort die behoorde tot de hogere 
zoogdieren, de Eutheria. Dat zou bete
kenen dat er 110 miljoen jaar vroeger 
dan bekend was levendbarende zoog
dieren met een placenta in Aus t ra l i ë 
leefden. 
Het kan echter ook zo zijn dat de kaak 
afkomstig is van een totaal onbeken
de groep zoogdieren. Hij bezit name
lijk zowel kenmerken van zoogdier
achtige reptielen als van hogere zoog
dieren. In dat geval ondersteunt dit 
fossiel de theorie dat de evolutie op 
de zuidelijke continenten los moet 
worden gezien van de evolutie op de 
noordelijke. 
Ook is het mogelijk dat dit fossiel 
afkomstig is van een gemeenschappe
lijke voorouder van de Marsupal ia en 
de Eutheria. In dit laatste geval staan 
beide groepen veel dichter bij de eier
leggende zoogdieren dan men tot 
dusver dacht, want de kaak en de kie
zen vertonen ook kenmerken van 
Monotremata . De ontdekker van het 
raadselachtige fossiel , Thomas Rich, 
w i l samen met zijn col lega en vrouw, 
P. Vickers-Rich, de rest van zijn leven 
op de vindplaats doorbrengen, 
hopend op nieuwe ontdekkingen. 

Dinonieuws 
Koud- of warmbloedig? 
Ruben en de zijnen bestudeerden de 
eerder genoemde Sinosauropteryx 
prima, een 120 miljoen jaar oude the
ropode uit de Yix ian Formatie van 
Liaoning in N.O. -China . Zij namen de 
zichtbare overblijfselen van zachte 
delen onder de loep, en vergeleken 
het si lhouet van de longen met dat 
van recente reptielen als krokodil len. 
Zij concluderen dat d i n o s a u r i ë r s 
koudbloedig moeten zijn geweest en 
dat d i n o s a u r i ë r s niet de voorouders 
van vogels kunnen zijn. Science, 14 
november 1997. 

Intussen doet de Nederlander Leon 
Claessens in Canada onderzoek aan 
gastralia. Deze in elkaar passende bot
ten bevonden zich in de buikwand 
van dino's als Tyrannosaurus rex. Ze 
vo rmden een extra ademhal ingsme
chaniek dat, samen met een luchtzak, 
de dino's ook bij het ui tademen voor
zag van zuurstofrijke lucht. Dit wijst 
erop dat ze warmbloed ig waren . 
Volkskrant, 3 januari 1998 

Acrocanthosaurus bespringt 
Pieurocoelus 
R.T. Bird v o n d in de late jaren dertig 
op de oevers van de Paluxy River in 
Texas versteende sporen van dino's. 
Hij moest daar delen van weghalen , 
onder andere voor het M u s e u m of 
Natural History in N e w York. Gelukkig 
heeft hij de sporen zorgvuldig gedo
cumenteerd en nader onderzoek door 
Thomas en Far low leidt tot de conclu
sie dat Bird gelijk had, toen hij sugge
reerde dat de sporen laten zien hoe 
een Acrocanthosaurus een lid van een 
Pleurocoelus-kuóóe besprong. De 
manier waarop dit gebeurde kan wor
den vergeleken met de wijze waarop 
leeuwen een buffel uit een kudde 
afzonderen en doden. Scientific 
Amer i can , december 1997. 
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