
Afb. 3. Roofvliegen (Diptera: Rhagionidae) jagen vaak op boomstammen. Uit Faszination Bernstein 

bewijs op tafel komen! Maar dat 
harde bewijs is er nog steeds niet. 

Zodoende weten we langzamerhand 
meer van de (kleine) dieren zoals 
insecten en arthropoden (en zeker van 
allerlei planten) die in het hars inge
sloten zijn geraakt (Afb. 3) dan van de 
'moederbomen ' uit het 'barnsteen-
bos'. En hoe moeten we ons voorstel
len dat sommige stukken barnsteen 
vele kilo's zwaar waren (uit de 
Noordzee zijn wel - gebroken! - stuk
ken opgevist van meer dan 10 kg!). 
Waarom zijn die niet verkruimeld bij 
hun (waarschijnlijke) transport door 
het landijs? Zo blijft er nog heel wat te 
onderzoeken over. Maar zelfs wie voor 
zulk onderzoek geen interesse heeft, 
zal dit boek met groot plezier veelvul
dig ter hand nemen. Een schitterend 
boek, ook als cadeau voor mensen die 
je graag tot amateur-geoloog wilt 
bekeren. 

Geovaria: Leven op aarde 
Fred Rabe 
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De Tunicaat Cheungkongella 
ancestralis 
Organ i smen met zachte l ichamen 
blijven slecht bewaard . Op een aan
tal plaatsen op deze aarde worden in 
zogeheten 'Lagerstat ten ' grote hoe
veelheden van dat soort fossielen 
aangetroffen. Een goed voorbee ld 
v o r m e n de Burgess Shales in 
Canada , maar de Chengjian 
Lagerstatte uit het Onder -Cambr ium 
van China staat ook o m bekend o m 
de unieke vonds ten . Foss ie len van 
Hemichorda ta en Vertebrata trekken 
speciaal de aandacht. 

Tunicaten of Urochordata zijn de eer
ste groep der Chordaten en de 
details van hun evolutie kunnen 
belangrijk zijn voor het begrijpen van 
de opkomst van chordaten en verte
braten. S h u , Chen en Zhang vonden 
een nieuwe Tunicaat en bespreken 
deze Cheungkongella ancestralis in 
de Nature van 24 mei 2001. 

Kreeftachtigen 
Duitse en Britse onderzoekers v o n 
den in Shropsh i re (Engeland) een 
halve mi l l imeter groot kreeftje, een 
fosfatocopide. De kalklagen, waar in 
het werd aangetroffen, zijn in het 
vroege C a m b r i u m afgezet, maar het 

diertje heeft opmerkeli jk moderne 
e igenschappen. Het lijkt erg op 
moderne kreeften, krabben en gar
nalen. 

Tot nu toe kende men uit het vroege 
C a m b r i u m slechts t r i lobieten en de 
theorie luidde dat de meer moderne 
dieren zich pas later in die periode 
ontwikkelden en we l in een relatief 
korte tijd. Deze theorie word t aange
hangen door G o u l d en staat te boek 
als de theorie van de Cambr i sche 
explos ie . De vondst in Shropsh i re 
lijkt het bewijs te zijn voor een nieu
we gedachte, aangehangen door 
voora l Britse wetenschappers (!), 
namelijk dat de v o r m i n g van het hui
dige leven al eerder in het 
C a m b r i u m , mogelijk zelfs in het 
Precambr ium begonnen is en meer 
geleidelijk is ver lopen . Dit sluit niet 
uit dat de evolut ie schoksgewijs ver
loopt, maar stelt we l dat de meeste 
moderne dieren al voor lopers had
den in het P recambr ium (Science, 20 
juli 2001). 

Schram meent op basis van de 'mole
culaire klok' dat deze Precambrische 
evolutie ook geldt voor diergroepen 
als sponsen, kwallen en wormen 
(Volkskrant, 28 juli 2001). 

Cambrisch plantenleven 
Nu we het toch over het C a m b r i u m 
hebben, de gedachten over de plan
ten in deze periode moeten evenzeer 
op de hel l ing . Ook de planten ont
wikkelden zich veel eerder. Volgens 
dezelfde 'genetische klok ' -methode 
hebben Amer ikaanse onderzoekers 
vastgesteld dat de eerste groene 
planten al 700 mil joen jaar geleden 
het land opkwamen en dat sch im
mels dat 1,3 miljard jaar geleden 
moeten hebben gedaan. 

De s ch immel s hebben een belangrij
ke rol gespeeld door met vroege 
algen kors tmossen te v o r men , en zo 
aan fotosynthese te doen . A l s 
gevo lg daarvan kwam zuurstof vri j . 
De kors tmossen v o r md en ook zuren, 
die de rotsen aantasten. Hierbij 
kwam ca lc ium vri j , dat wegspoe lde 
en later ca lc iumcarbonaat vo rmde . 
Daarmee werd weer koold ioxide 
gebonden . Daardoor daalde het 
gehalte aan koold iox ide aanzienlijk 
en werd het klimaat koeler. Hierin is 
een verklar ing te v inden voor de 
ijstijden tussen 750 en 550 mil joen 
jaar geleden en hoe de vr i jgekomen 
zuurstof de Cambr i sche explos ie ver
oorzaakte (Science, 10 augustus 
2001). A l l een j ammer dat deze 
Cambr i sche explos ie veel minder 
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belangrijk voor de evolut ionaire ont
wikke l ing van het leven op aarde 
was , dan men voorheen meende. 

Mitraten: Rhenocystis 
latipedunculata 
Mitraten zijn fossielen die op niets 
lijken, dat nu op aarde rondloopt . Ze 
w o r d e n gevonden in lagen van 500 
tot 360 mil joen jaar oud . Ze waren 
maar een paar mi l l imeter groot, met 
bolle koppies en met lange geseg
menteerde staarten. Ze bezaten een 
ui twendig skelet van platen, 
bestaande uit een enkel calciet-
kristal . Het laatste doet erg aan echi-
nodermata denken, maar dat is ook 
de enige overeenkomst die ze delen. 
Nader fylogenet isch onderzoek zal 
meer duidel i jkheid moeten scheppen 
rond hun plaats in het natuurlijk 
sys teem (Nature, 19 oktober 2000). 

Vervalste Coelacanth 
De were ld s tond op z'n kop toen in 
de dertiger jaren van de vor ige eeuw 
voor de kust van Zuid-Afr ika een 
levend foss ie l , Latemeria oftewel de 
Coelacanth we rd opgevist . 

Tot veler verbazing werden in 1997 
aan de andere kant van de Indische 
Oceaan op de markt in Su lawes i ook 
Coelacanthen te koop aangeboden; 
er bestond een oostelijke populat ie! 
Onlangs probeerden een aantal 
Franse onderzoekers de kluit te bela
zeren en beweerden al in 1995 op 
J a v a Coelacanthen te hebben gefo
tografeerd. Een oplettende redactri
ce ontdekte evenwel dat de foto een 
bewerkt exemplaar was van Mark 
Erdmann , de ontdekker van de 
Coelacanth op Su lawes i . 

Over igens hadden de Franse 
Erdmann al eerder bedonderd door 
valselijk bij het door Erdmann naar 
een Indonesisch onderzoeksinst i tuut 
gestuurde exemplaar toegang te ver
krijgen en zijn vonds t eerder te 
publ iceren (Nature, 26 augustus 
2000). 

Het is altijd wat met die Fransen; 
hebben ze ook niet nog een 
Neder landse Mosasaurus? 

Triceratops horridus 
In 1905 werd een skelet van 
Triceratops horridus tentoongesteld 
in het Smi thson ian m u s e u m . Dino ' s 
waren reptielen en koudbloed ig , de 
poten werden geplaatst als van een 

hagedis . S inds de jaren tachtig 
weten w e dat d ino ' s w a r m b l o e d i g 
waren en rechtop s tonden. 
Het oude skelet werd neergehaald 
en vo lgens de huidige standaard 
weer o p g e b o u w d , kosten 1 mil joen 
dol lar (Nature, 24 mei 2001). 

Neusgaten 
Het onderzoek aan alle d ino 's gaat 
echter nog steeds door. 
Zo meent Wi tmer dat afbeeldingen 
van dino 's met de neusgaten achter 
op de neusholte niet correct zijn. De 
neusholte zit voor aan de kop en de 
neusgaten horen net als bij krokodi l 
len, vogels , mensen en schi ldpadden 
boven de voorzijde van de neushol
ten (Science, 4 augustus 2001) 
Moeten alle f i lms en afbeeldingen 
van dino 's nu ook worden verbeterd? 

Paralititan stromeri 
Geti jdenreus (Paralititan) ge noe md 
worden nadat je gevonden bent in 
de Egypt ische Bahariya-oase. De 
lagen s t ammen uit het Krijt (146-65 
mil joen jaar geleden) en de resten 
van planten en worte ls doen ver
moeden dat het gebied destijds leek 
op de mangrovekusten van Flor ida . 
Paralititan behoorde tot de 
Ti tanosaurussen, plantenetende 
soorten met lange nekken en staar
ten. Z ' n opperarmbeen was 1,69 
meter lang, het beest moet zelf we l 
tussen de 27 en 33 meter lang zijn 
geweest en zestig tot zeventig ton 
hebben gewogen . Het is na 
Argentinosaurus de grootst bekende 
d ino (Science, 1 juni 2001). 

Leaellynasaura amicagraphica 
Tussen 120 en 100 mil joen jaar gele
den lag A u s t r a l i ë veel zuidelijker 
gekoppeld aan Antarc t ica . Toch leef
den er d ino ' s en we l die met de 
naam Leaellynasaura amicagraphica. 
Thomas en Patricia Rich beschri jven 
de zoektocht naar dit beest en de 
analyse van de gevonden fossielen 
in hun boek 'Dinosaurs of Darkness 
(Nature, 7 juni 2001). 

Suminia getmanovi 
'Goed kauwen, opdat het geli jkmatig 
in je bloed komt ' meldden Koot en 
De Bie ooit . Hoe beter je taaie plan
ten kunt verkleinen des te meer suc
ces heb je als soort. Dit blijkt uit de 
overv loedige aanwezigheid van orni -
thopoda in het M e s o z o i c u m en ook 
nu uitgestorven even- en oneven-

hoevigen . Het mondmat ig verwerken 
van planten met veel vezels schijnt 
een evolut ionaire innovat ie te bete
kenen met zowel functionele als 
macro-evolut ionaire betekenis. 
Rybczynski en Reisz beschri jven hun 
onderzoek aan de Paleozoische ver
tebraat Suminia getmanovi uit 
Rusland (Nature, 7 juni 2001). 

Millennium-man fOrrorin 
tugenensis) 
In de Keniase Tugen Hil ls vond men 
fossiele resten van wat een nieuwe 
voorvader van de mens word t 
genoemd: Orrorin tugenensis. Senut 
en Pickford dateren deze resten zo 'n 
zes mil joen jaar oud en menen dat 
dit n ieuwe geslacht Orrorin v ia de 
noviteit Praeantropus een directe 
verb ind ing is van de moderne mens 
tot de gezamenli jke voorvader , die 
ook leidde tot Australopithecus, die 
uitstierf. 

Het beeld dat word t geschetst is ver
t roebeld door een andere ontdek
king, die van Kenyanthropus platy-
ops, door Meave Leaky in West 
Turkana (Kenya). 

Voor Homo erectus leefden in Afrika 
vijf homon ide geslachten: 
Ardipithecus, Australopithecus, 
Paranthropus, Kenyanthropus en 
Homo, maar wie de directe voorva 
deren van de moderne mens zijn 
valt slecht vast te stel len. Vei l iger is 
het te stellen dat er meer moderne 
(Homo erectus en andere Homo-
soorten) en minder moderne 
(Orrorin, Ardipithecus, 
Australopithecus, inclusief 
Paranthropus, en Kenyanthropus) 
homon iden waren (Nature, 29 maart 
2001). 

Javaanse Homo erectus 
Homo erecfus-fossielen uit Afrika 
zijn zo 'n twee mil joen jaar oud . Op 
J a v a worden ook botten van deze 
mensacht ige gevonden , denk maar 
aan Dubois en Von Koen igswa ld . 
Aanvankel i jk meende men dat de 
Azia t i sche fossielen net zo oud 
waren als de Afrikaanse, maar nu li j
ken ze aanzienlijk jonger, slechts 
1,25 mil joen jaar oud (Volkskrant, 5 
mei 2001). 

"Humans on the Move' 
Die Javaanse Homo erectus is niet 
de enige, ook in Europa l iepen ver
wanten rond. Balter bespreekt de 
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migrat ie in Europa in het artikel 'In 
Search of the First Euopeans ' . Z o ' n 
1,7 mil joen jaar geleden leefde 
Homo ergaster'm G e o r g i ë , hoewel 
anderen de resten daar ook tot 
Homo erectus rekenen. Overal in 
Europa v o n d men menselijke resten, 
maar die leken altijd minder oud . 
Z o u de mens Europa links hebben 
laten l iggen? Maa r neen, ook in Italië 
(H. erectus-acht\g, meer dan 700.000 
jaar) en in Spanje (780.000 jaar, 
maar met meer moderne trekken en 
inmidde ls Homo antecessor 
gedoopt) worden inmidde ls fossie
len van aanzienlijke leeftijd te wor
den gevonden . De Spanjaarden 
beweren zelfs dat H. antecessor 
geboorte gaf aan H. sapiens en H. 
neanderthalensis. 
Beide behoren tot een vroege groep 
mensacht igen in Europa . 

Rond 500.000 jaar geleden kwam 
een tweede golf met moderner trek
ken en moderner gereedschap. 
Onzekerheid bestaat of dit nou 
Homo heidelbergensis of een oude 
Homo sapiens was , duidelijk is dat 
het een tussenstap vormt tussen H. 
erectus en de echte moderne mens . 

De Spanjaarden menen dat hun H. 
antecessor leidde tot H. heidelber
gensis. Ook zijn ze ervan over tuigd 
dat andere Spaanse fossielen een 
v o r m tussen H. heidelbergensis en 
H. neanderthalensis ver tegenwoordi 
gen (Science, 2 maart 2001). 

Muurschilderingen 
Franse archeologen vonden in de 
Dordogne een nieuwe grot met 
schi lder ingen van mammoe ten , 
b isons , neushoorns , paarden, men
selijke figuren en onbekende fauna. 
De eerste dater ingen geven een 
oude rdom aan van 28.000 jaar. De 
ri jkdom van de grot wordt vergele
ken met die van Lascaux en van de 
Grotte Chauvet . In de grot zijn ook 
menseli jke resten gevonden , maar 
de oude rdom daarvan is nog niet 
bekend (Volkskrant, 7 juli 2001). 

heupgewricht en een teen; dat 
bovendien zijn r ibben op acht plaat
sen gebroken waren en weer gene
zen, terwijl zijn onderste paar r ibben 
ontbrak (?); en dat hij ten leste last 
had van een schimmel infect ie in de 
longen, buikpijn en diarree. 
De oorzaak van zijn dood bleek 
evenwel een pijl in de schouder. 
Ik denk dat het een i l legale grens
overschr i jding betrof en dat de 
plaatselijke douane hardhandig is 
opgetreden, toen hij bij zijn ontdek
king trachtte te v luchten . 

Moderne Aziaat 
Onderzoek aan de Y-ch romosomen 
van 12.000 Azia ten onderbouwt de 
theorie dat de moderne mens zich 
vanuit Afrika heeft verspre id over de 
were ld . De Azia t i sche Homo sapiens 
heeft zich in ieder geval niet ontwik
keld uit de reeds daar levende Homo 
erectus. Eerdere studie aan mito-
chondr iaa l D N A had al tot vergelijk
bare conclus ies geleid (Volkskrant, 
12 mei 2001). 

Europese koeien 
Het Europese rundvee onts tond niet 
door domest icat ie van lokale oerrun-
deren, maar werd meegenomen van
uit het Midden-Oos ten . Dit vo lgens 
Engelse en Ierse molecula i r b io logen 
en archeologen. Zij bestudeerden de 
genetische verwantschappen van 
runderen in de westerse were ld . 
Hierbij onderzochten ze het mito-
chondr iaa l D N A van zo 'n 400 koeien 
uit Europa , Afrika en het Nabije-
Oosten en van zes fossiele wi lde 
oerossen uit verspreide Engelse 
opgravingen met een oude rdom tus
sen de 4000 en 7500 jaar. De Engelse 
oerrunderen waren zeer nauw ver
want, maar verschi l len duidelijk van 
de moderne Europese runderen. De 
laatste staan evolut ionai r dichter bij 
vee uit A n a t o l i ë en het M i d d e n -
Oosten (Volkskrant, 28 apr i l , 2001). 

Ötzi 
Tien jaar geleden dook hij op uit het 
ijs en de wetenschap raakt maar niet 
op hem uitgekeken. De Volkskrant 
(28 juli 2001) meldt dat de i jsman 
leed aan aderverkalking (en dus een 
hart- of vaatziekte had); dat hij last 
had van osteoarthrit is , waarschijnli jk 
ten gevolge van slijtage (prehistori
sche RSI) in zijn nek, onderrug , een 
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