
De eersten en de oudsten 
Steeds worden er weer oudere planten, dieren en mensen gevonden. 
Hieronder vind je berichten over de oudste landplant, het oudste 
landdier, het oudste mannelijke dier (althans waarvan de mannelijkheid 
is aangetoond) en het oudste vliegende insect. 
Bovendien enkele artikelen over de oudste mens. 

Geo-weetjes 
Rieks van der Straaten 

Oudste landplanten leken op 
levermossen (NRC 27/09/2003) 
De eerste p lanten die 470 mil joen 
jaar geleden vanui t het water het 
l and koloniseerden leken op lever
mossen. Britse onderzoekers van de 
Univers i ty of Sheffield komen tot 
deze conclusie op grond van palyno-
logische sporen u i t het Ordovicium 
die sterke verwantschap ver tonen 
met de sporen van de moderne lever
mossen. Ook denken ze de afdruk 
van het bolvormige sporangium (spo-
renzakje) gevonden te hebben. De 
fossiele sporen zaten i n sedimenten 
van ongeveer 470 mil joen jaar oud 
die afkomstig waren u i t een boring 
i n Oman. De vondst l i jk t de k loof 
van 30 tot 50 mil joen jaar te over
bruggen die er bestond i n het 

Ordovicium tussen de aangetroffen 
sporen en de eerste herkenbare 
macrofossielen van landplanten . De 
kolonisat ie van het l and door hogere 
p lanten was niet al leen een door
slaggevende factor i n de evolut ie 
(het maakte de on twikke l ing van ho
gere diersoorten mogelijk, zoals de 
mens), maar was ook van grote bete
kenis voor de samenstel l ing van de 
atmosfeer en de verwering van ge
steenten op l and . 

Oudste man is mosselkreeftje 
(Volkskrant 06/12/03) 
Een fossiel mosselkreeftje (Ostra-
code) van 425 mil joen jaar oud is het 
oudste manneli jke dier dat ooit is 
gevonden, zo s tel len onderzoekers 
van de Univers i ty of Leicester. Ze 

vonden het fossiel i n Ordovicisch ge
steente i n Herefordshire (Engeland). 
Mosselkreeftjes z i jn k le ine kreeft -
acht igen van een paar mi l l imeter 
groot die net als een mossel i n een 
tweekleppige schelp z i t t en . De klep
pen worden veel als fossiel gevon
den, maar de weke delen worden 
zelden bewaard. Van het fossiel u i t 
Herefordshire z i jn echter ook de 
weke delen gefossiliseerd, waaronder 
een opval lend groot mannel i jk ge
slachtsdeel . Het beestje dankt aan 
deze kenmerkende eigenschap dan 
ook zi jn geslachtsnaam Colymbosa-
thon, hetgeen zoiets betekent als 'de 
zwemmer met de grote penis' . 

Oudste vliegende insecten 
(Telegraaf 26/02/04) 
Amerikaanse wetenschappers ontdek
ten i n de collectie van het Natuurhis
tor isch Museum van Londen een fos
s ie l van het oudste vliegende insect, 
dat daar a l zeventig jaar onopgemerkt 
i n een l a lag . Het fossiel, Rhyniog-
natha hirsti, is 407 mil joen jaar oud. 
Het was a l i n de jaren 20 i n Schot
l and gevonden, maar de ontdekker 
k o n er niet veel van maken. Met mo
derne microscopen is echter te z ien 
dat het om een vl iegend insect gaat. 
Hoewel de vleugels niet z i jn gevon-
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den, wordt het feit dat het dier k o n 
vl iegen afgeleid ui t de bouw van de 
kaak. Die is namelijk hetzelfde als 
die van latere vliegende insecten. 

Oudste mens in Ethiopië 
(Trouw 12/06/2003) 
In E th iop ië z i jn drie mensenschedels 
gevonden van 160.000 jaar oud. Het 
zi jn de oudste en meest vol ledige 
resten van Homo sapiens (de mo
derne mens) die tot n u toe z i jn ge
vonden . De schedels ver tonen naast 
kenmerken van de moderne mens, 
ook nog eigenschappen van zi jn pr i 
mitievere voorgangers. De vondst on
dersteund de 'out-of-Africa ' theorie, 
de theorie dat de moderne mens u i t 
Af r ika afkomstig is en z ich vanui t 
dat cont inent over de wereld heeft 
verspreid. 

Oudste Europese mens 
(NRC 11/10/2003) 
In de Oase-grot i n R o e m e n i ë , i n het 
zuidwesten van de Karpaten, z i jn de 
oudste, direct gedateerde resten van 
de Europese moderne mens (Homo 
sapiens) gevonden. Het gaat om een 
kaak, een gezichtschedel en wat 
losse s tukken van de hersenpan, af
komst ig van minstens drie verschi l 
lende i nd iv iduen . De ouderdom van 

de kaak is met C 1 4 gedateerd op 
34.000-36.000 jaar. De andere fos
siele resten hebben waarschijnli jk de 
zelfde ouderdom. In de grot z i jn be-
renbotten aangetroffen die op een 
speciale manier waren gearrangeerd. 
Dit wijst op een mogelijk verband 
met de 'berencul tuur ' van de grot 
van Chauvet i n het zu iden van 
Frankri jk, wereldberoemd om zi jn 
iets jongere grotschi lder ingen. 
Hoewel de schedel duidel i jk afkom
stig is van Homo sapiens, ver toont 
het enkele specifieke kenmerken van 
de Neanderthalermens. Dit zou k u n 
nen wijzen op vermenging van Homo 
sapiens en Homo Neanderthalis. 

Oudste Amerikanen? 
(NRC 3/1/2004) 
Russische archeologen hebben i n 
Noord-S iber ië , b innen de poolc i rke l 
(op 7 1 ° noorderbreedte), sporen ge
vonden van de Paleoli thische mens 
u i t het midden van de laatste IJst i jd, 
zo 'n 30.000 jaar geleden. De sporen 
bestaan u i t een groot aantal bekraste 
bot ten , een stukje rode oker en een 
aantal werktu igen , zoals vuurs tenen 
pi j lpunten , een benen priem en ivo 
ren onderdelen van een speer. De 
bewerking van de pi j lpunten is ge
avanceerd en is dus vermoedelijk af

komst ig van Homo sapiens (de 
moderne mens) en niet van de Nean
derthalers. De vondst is opmerkeli jk 
omdat voorheen niet zo noordeli jk 
sporen van IJsti jdmensen zi jn gevon
den en vormt een nieuwe aanwijzing 
dat Amer ika misschien veel eerder 
v i a de drooggevallen Beringsstraat 
door de Oost-Aziat ische mens be
v o l k t is dan algemeen wordt aange
nomen. 

Oudste landdier is duizendpoot 
(Volkskrant 31/01/2004) 
Mike Newman, bus-chauffeur en 
amateurgeoloog, vond drie jaar gele
den bij de haven van Stonehaven 
(Schotland) een fossiele duizendpoot 
van ongeveer een centimeter l ang . 
Ui t nader onderzoek door het Schots 
Nat ionaal Museum en de Yale 
Univers i ty (VS) bl i jk t het beestje 428 
mil joen jaar oud te z i jn en daarmee 
het oudste landdier ter wereld. Dat 
het dier permanent op land moet 
hebben geleefd, wordt afgeleid u i t 
de aanwezigheid van spiracles. Dat 
zi jn pr imit ieve ademhalingsorgaan
tjes aan de bui tenkant van het l i j f . 
De duizendpoot is naar de vinder 
vernoemd en heet Pneumodesmus 
newmani. 
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