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Inleiding 
De grote zoogdieren van de laatste ijstijd, zo
als de Mammoet of de Wolharige neus
hoorn, hebben sterk tot de verbeelding 
gesproken. De post-glaciale periode (de peri
ode na de laatste ijstijd, ± 12.000 tot 9.000 
v. Chr.) was een periode waarin veel van de
ze grote zoogdieren uitstierven, terwijl de 
kleinere dieren, zoals woelmuizen en mar
motten, bleven voortbestaan. Het uitsterven 
van de grote zoogdieren wordt door veel 
mensen betreurd en dit heeft geleid tot het 
zoeken naar een verklaring. In de loop der 
jaren zijn twee duidelijk verschillende ver
klaringen gegeven; in West-Europa en in de 
U.S.S.R. wordt het uitsterven toegeschreven 
aan veranderingen van klimaat, vegetatie en 

andere milieufactoren, zowel biotische als 
abiotische, terwijl in de U.S.A. een aantal 
onderzoekers de oorzaak vooral zoekt in 
overbejaging door palaeolitische jagersge
meenschappen. 
Aangezien het met betrekking tot verschijn
selen die zich in het verleden hebben af
gespeeld, moeilijk is om de 'waarheid' te 
achterhalen, is het vaak verhelderend om ge
beurtenissen uit de tegenwoordige tijd nader 
te bezien en van daaruit parallellen te trek
ken. Deze kunnen dan bijdragen tot een be
ter begrip van de fenomenen uit het verleden. 
Als voorbeeld van vergelijkbare tegenwoor
dige gebeurtenissen, zal ik ingaan op het re
cente uitsterven van populaties van het Ren
dier en de Muskusos, twee grote herbivoren 
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Tabel 1. Periode van uitsterven van grote zoogdieren in Noord-Amerika.' 

Genus Periode van uitsterven 

Planteneters (herbivoren) zwaarder dan ca. 50 kg 
Pronghorn-antiloop (Capromeryx) 12 000 v. Chr. 
Pronghorn-antiloop (Tetrameryx) 9 000 v. Chr. 
Reuzenbever (Castoroides) 9 000 v. Chr. 
Peccarie (Platygonus) 9 000 v. Chr. 
Bospeccarie (Mylohyus) 8 000 v. Chr. 
Grondluiaard (Paramylodon) 8 000 v. Chr. 
Grondluiaard (Nothrotherium) 8 000 v. Chr. 
Grondluiaard (Megalonyx) 7 000 v. Chr. 
Tapir (Tapirusf 7 000 v. Chr. 
Llama (Tanupolama) 6 000 v. Chr. 
Kameel (Camelops) 6 000 v. Chr. 
Paard (Equus)3 5 000 v. Chr. 
Mammoet (Mammuthus) 5 000 v. Chr. 
Mastodont (Mammul) 4 000 v. Chr. 

Reuzenkortsnuitbeer (Arclodus) 
Reuzengordeldier (Chlamytherium) 
Capibara (Hydrochoerus)2 niet met zekerheid aan 
Struikos (Euceratherium) te geven: tussen 9 000 
Struikos (Preptoceras) en 3 000 v. Chr. 
Yak (Bosf 
Saiga-antiloop (Saiga)3 

Woudmuskusos (Symbos) 

Roofdieren (carnivoren) zwaarder dan 50 kg 
Sabeltandtijger (Smilodon) 12 000 v. Chr. 
Leeuw (Fete alrax) 9 000 v. Chr. 
Hyena (Aenocyon) 6 000 v. Chr. 

Overlevende herbivoren 
Muskusos (Ovibos moschalus) Sneeuwgeit (Oreamnos americanus) 
Rendier/kariboe (Rangifer tarandus) Pronghorn-antiloop (Aniilocapra americana) 
Eland (Alces alces) Wapitihert (Cervus canadensis) 
Prairiebison (Bison bison) Witstaarthert (Odocoileus virginianus) 
Woudbison (Bison priscus) Muildierhert (Odocoileus hemionus) 
Dallschaap (Ovis canadensis) 

1 De jaartallen hebben betrekking op de jongste fossiele vondsten van een soort, zoals gedateerd met behulp van 
C-14 (naar Martin, 1967). Ter vergelijking zijn ook de grote overlevende herbivoren vermeld. 
2 Nog levend in Zuid-Amerika. 
3 Nog levend in Eurazië. 
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(planteneters) die in de ijstijd een wijdere 
verspreiding hadden dan tegenwoordig. 

Grootschalig uitsterven van grote zoogdieren 
in het post-glaciaal in Noord-Amerika 
Aan het eind van de laatste glaciale periode, 
ongeveer 12.000 v. Chr. bereikte de mens het 
grootste deel van Noord-Amerika. Vermoe
delijk was Alaska voor die tijd al door Homo 
sapiens betreden. Alaska was toen verbon
den met Noordoost-Siberië, doordat de Be-
ringstraat droog lag, maar de verbinding van 
Alaska met de rest van Noord-Amerika was 
problematisch als gevolg van land-ijs. 
De oudste onbestreden vondsten van mense
lijke aanwezigheid in de rest van Noord-
Amerika zijn ongeveer 13.000 jaar oud en re
presenteren de zgn. Clovis-cultuur. 
Het begin en de groei van de menselijke aan
wezigheid in dit continent valt samen met een 
grootscheeps uitsterven van voornamelijk 
grote herbivoren (d.w.z. planteneters, 
zwaarder dan 50 kg). In een periode van on
geveer 8000 jaar stierven meer dan 22 soor
ten grote herbivoren uit en, wellicht als ge
volg daarvan, drie soorten grote carnivoren 
(vleeseters) (tabel 1). 

Wat was hiervan de reden? Een aantal Ame
rikaanse onderzoekers schrijft het uitsterven 
toe aan de veel te zware jachtdruk die werd 
uitgeoefend door de palaeolithische proto-
indianen. Zij doen dit omdat het uitsterven 
samenvalt met de menselijke aanwezigheid 
èn omdat andere oorzaken in hun ogen niet 
voldoen (12). De verklaring dat de mens de 
oorzaak is, omdat hij toen in de buurt was, 
lijkt merkwaardig tegen het licht van de ge
beurtenissen in Eurazië. 

Grote zoogdieren tijdens het post-glaciaal 
in Eurazië 
De menselijke aanwezigheid in Eurazië is van 
veel langere duur dan in de Amerika's, wel
licht in de orde van 30 000 jaar (of zelfs wel 
250 000 jaar! (4)). Het gebied dat behandeld 
wordt in tabel 2 kent in ieder geval de mens 
als predator sinds 15 000 jaar. Opvallend is 
dat in Eurazië van de 26 grote herbivore 
soorten er 'maar' zes totaal uitstierven 

(Mammoet, Wolharige neushoorn. Holen
beer — een planteneter —, Kijachta-antiloop 
en een soort ezel of paard). Daarnaast stier
ven in Eurazië de Muskusos en de Woudbi
son uit, maar deze konden zich in Noord-
Amerika handhaven. Op alle grote herbivo
ren werd tijdens het palaeolithicum (Oude 
steentijd) of neolithicum (Nieuwe steentijd) 
gejaagd en toch stierven ze niet allemaal uit 
(tabel 2). Het lijkt daarom al niet waar
schijnlijk dat in Noord-Amerika de mens de 
primaire oorzaak van het uitsterven van de 
grote herbivoren tijdens het post-glaciaal is 
geweest. 
Wat was dan wel de oorzaak van het verdwij
nen van deze planteneters? Een sluitend ant
woord hierop kan nog niet gegeven worden, 
maar wellicht is het uitsterven van het Ren
dier op Oost-Groenland in het begin van de
ze eeuw, en van de Muskusos op Spitsbergen 
op dit moment, een voorbeeld van wat wel
licht in het verleden gebeurd is ten aanzien 
van andere soorten, zoals de Mammoet of de 
Wolharige neushoorn. 

De Muskusos op Spitsbergen 
De Muskusos (Ovibos moschatus) heeft 
maar één verwant, namelijk de Takin (Bu-
dorcas taxicolor), die in de oostelijke Hima
laya leeft. De stam Ovibovini stamt vermoe
delijk uit Afrika en een vijftal soorten zijn 
bekend uit het Laat-Mioceen (± 10 miljoen 
jaar geleden) op dit continent (5). De Musku
sos bereikte tijdens het Pleistoceen (2 mil
joen tot 15 000 jaar geleden) Noord-Ameri
ka, en raakte tijdens deze periode steeds 
meer aangepast aan koude omstandigheden 
en een toendra-achtige vegetatie (16). In het 
post-glaciaal stierf deze soort uit in Siberië 
(18), maar ook in grote delen van Canada en 
in Alaska (16). Ondanks de jacht van Eski
mo's, die vermoedelijk grotendeels van dit 
dier afhankelijk waren voordat ze op robben 
of walvissen begonnen te jagen (7), heeft de 
Muskusos zich weten te handhaven op de 
meest noordelijke eilanden van de Canadese 
archipel, op een deel van het Canadese vaste
land en op Groenland. 
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Tabel 2. Diersoorten die bejaagd werden in het post-glaciaal in Eurazië.1 

s 
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Wild zwijn (Sus scrofa) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Siberisch ree (C pygargus) 
Edelhert (Cervus elaphus s.1.) 
Sika hert (C. nippon) 
Reuzenhert (Megaceros euryceros)2 

Rendier (Rangifer tarandus) 
Muskushert (Moschus moschiferus) 
Eland (Alces alces) 
Saiga-antiloop (Saiga tatarica) 
Gems (Rupicapra rupicapra) 
Kaukasische geit (Capra caucasica) 
Aziatische moeflon (Ovis orientalis) 
Gmelini-tnoeflon (Ovis gmelini)3 

Muskusos (Ovibos moschatus)3 

Wisent + Woudbison (Bison priscus s.1.)3 

Oeros (Bos primigenius) 
Wilde yak (Bos baikalensis) 
Kijachta-antiloop (Spirocerus kijachtensis)1 

Kameel (Camelus knoblochi) 
Wolharige neushoorn (Dicerorhinus tichorhinus)2 

Wild paard (Equus caballus) 
IJstijd-ezel (Equus hidruntinus)2 

Onager (Equus hemionus) 
Mammoet (Mammuthus primigenius)2 
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'P = vondsten van de desbetreffende soort geassocieerd met palaeolithische culturen (tussen 13 000 en 6 000 v. 
Chr.). N = idem met neolithische culturen (tussen 4 000 en 2 000 v. Chr.) (naar Vereschchagin, 1967). 
2 Uitgestorven voor of tijdens de Bronstijd (2 000 v. Chr.). 
3 Uitgestorven in Eurazië, maar nog wel in Amerika; Bison priscus s.1. wordt ook wel verdeeld in Bison bonasus (Wi
sent) en B. priscus (Woudbison). B. priscus is in Azië uitgestorven, maar leeft nog in Canada. 

Het uitstervingsgevaar voor de Muskusos is en de Canadian Arctic Expedition van 1916 
vermoedelijk het grootst geweest rond de 
eeuwwisseling, toen poolonderzoekers en ja
gers veel van deze dieren afslachtten om het 
vlees aan de sledehonden te geven. De expe
ditie van Peary (1898-1900) bijvoorbeeld 

ongeveer 400, hetgeen 10% van de hele po
pulatie van Melville Island was. 
De tweede belangrijke aanslag op de soort 
kwam voort uit de belangstelling van dieren
tuinen. Aangezien volwassen Muskusossen 

kostte ongeveer 300 Muskusossen het leven, niet gevangen konden worden — ze waren te 
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wild — richtte de aandacht zich op de kalve
ren. Voor elk gevangen kalf werden ongeveer 
acht volwassen dieren gedood, omdat deze 
de 'onhebbelijke' gewoonte hebben hun jon
gen te verdedigen. De schatting is dat tussen 
1900 en 1926 ongeveer 2000 Muskusossen op 
Groenland werden neergelegd om aan de be
hoefte van de dierentuinen te voldoen (6). De 
zwaarste aanslag kwam echter voort uit de 
internationale vraag naar bont van de Mus
kusos. De roemruchte Hudson Bay Fur 
Company zag kans om aan deze vraag te vol
doen en wist in 40 jaar een totaal van 15 è 
20 000 pelzen te verwerven (tabel 3; 16). Aan 
het einde van die periode was de soort al aar
dig in de richting van uitsterven gebracht, de 
handel bracht nauwelijks meer wat op, en in 
1917 kreeg de soort internationale bescher
ming (6; 16), een beeld dat maar al te bekend 
is en dat we terug zien bij de jacht op Walvis
sen, Ijsberen, Bisons, Haringen etc. Nu, na 
zo'n zestig jaar bescherming, bedraagt de to
tale populatie weer zo'n 15 000 stuks. 

Tabel 3. Het aantal Muskusos-huiden dat in de 
periode 1860-1920 door de Hudson Bay Fur Com
pany verhandeld werd. Het precieze totaal aantal 
is niet bekend, omdat van sommige jaren geen op
gaven zijn. Het grootste deel der huiden kwam 
van het vaste land van Arctisch Canada. In 1917 is 
de vangst stopgezet, (naar Tener 1965). 

aantal jaar 
waarover 

aantal huiden/ gemiddelde 
Periode jaar berekend 

1861-1870 32 8 
1871-1880 175 10 
1881-1890 559 10 
1891-1900 813 5 
1901-1910 150 10 
1911-1920 133 7 

1860-1920 Totaal 15 a 20 000 

In het begin van deze eeuw, toen de natuur-
beschermingsgedachte veld begon te winnen, 
kwamen ook de eerste plannen van de grond 
om de Muskusos in nieuwe gebieden in te 

burgeren, of terug te brengen naar landstre
ken waar de soort in het verleden was uit
gestorven. Een aantal van de experimenten 
mislukte in een vroeg stadium (Zweden 1902, 
IJsland 1930), andere na een paar jaar (de in
gevoerde dieren in Noorwegen werden bij
voorbeeld tijdens de oorlog doodgeschoten) 
(9), maar andere pogingen waren succesvol, 
zoals de vestiging van een Muskusos-
populatie op Nunivak Island bij Alaska. Na
dat daar de oorspronkelijke populatie in ± 
1850 was uitgestorven, werden in 1930 op 
Groenland 15 SS en ï S gevangen en in twee 
maanden via Bergen, New York en Seattle, 
per schip en trein, naar Alaska gebracht. In 
1939 was deze groep aangegroeid tot ± 60 
exemplaren (21); in 1960 zijn deze dieren 
naar de arctische kust van Alaska gebracht 
waar ze goed gedijen (2) en vanwaar een paar 
jaar geleden zelfs Muskusossen naar het 
Taymir-schiereiland in de U.S.S.R. konden 
worden gebracht (3; 17). Een andere poging 
die erg succesvol leek, was de introductie van 
deze diersoort op Spitsbergen. Deze eilan
dengroep schijnt nooit door Muskusossen 
bewoond te zijn geweest (er is in ieder geval 
tot op heden geen historisch of fossiel be
wijsmateriaal gevonden), maar gezien de op
pervlakkige gelijkenis tussen Groenland en 
Spitsbergen, leek het de Noren een goed idee 
om deze soort hier uit te zetten; helemaal 
waardevrij was deze daad echter niet: 'Het 
experiment zal een gunstig effect hebben op 
de internationale opinie ten aanzien van 
Noorse jachtactiviteiten' zo citeert Hone (6) 
een Noorse functionaris betrokken bij het 
project. Op 24 september 1929 werden II 
kalveren en 6 enters losgelaten in een gebied 
bij Longyearbyen. In 1932 werden de eerste 
jonge Muskusossen op Spitsbergen geboren, 
en de populatie groeide voorspoedig tot de 
Tweede Wereldoorlog: in 1933 waren er 24 
en in 1941 meer dan 50. Tijdens de oorlog 
werden er echter 19 doodgeschoten door het 
Noorse garnizoen en 2 andere door de Duitse 
bezettingsmacht; daarnaast werden zeker 
twee dieren maar wellicht meer door verwil
derde honden gedood. Na de oorlog groeide 
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de gedecimeerde populatie echter weer voor
spoedig en in 1959 waren er 50 Muskusossen 
op Spitsbergen. 
Deze groei was van korte duur: in 1974 wa
ren er totaal maar 29 (7 Sê, 21 ï ï en één 
kalf) en, naar ik op Spitsbergen vernam, in 
1979 nog maar één. De oorzaak van deze 
achteruitgang is dat Muskusossen van de rot
sen vallen! Indien we de jacht tijdens de oor
log buiten beschouwing laten, dan is dit de 
belangrijkste bekende doodsoorzaak: 21 ge
schoten tijdens de oorlog, 2 door honden ge
dood, 2 door de moeder verlaten, 3 gestor
ven door menselijke interferentie (verdoving 
voor onderzoek), 1 in een rivier gevallen en 
14 van een klif gevallen. De vraag is nu, 
waarom vallen volwassen Muskusossen van 
een klif en waarom gaan ze deze kliffen op? 
Er zijn vermoedelijk drie oorzaken voor dit 
gedrag. Ten eerste, deze kliffen zijn plekken 
waar veel alken e.d. broeden, dit leidt tot een 
redelijk vruchtbare bodem door de vele mest 
die hier gedeponeerd wordt. Vooral op der
gelijke plekken groeit het gras Alopecurus al-
pinus; van Groenland en Arctisch Canada is 
bekend dat Muskusossen vrij veel gras eten 
en maar weinig mos of korstmos (16; 14). 
Ten tweede, de concurrentie met de Rendie
ren is sterk toegenomen tijdens de veertig 
jaar dat de Muskusossen op Spitsbergen le
ven. Hoewel er normaliter tussen beide soor
ten herbivoren geen voedselconcurrentie is 
(20; 14) is dit op Spitsbergen vermoedelijk 
wél het geval. In het gebied tussen Isfjorden 
en Van Meijenfjorden, dat is daar waar de 
Muskusos leeft (leefde), werden in 1925 
maar 26 Rendieren geteld en in 1974 bijna 
6000 (de populatie was eerst zwaar bejaagd, 
maar werd later strikt beschermd (1). De der
de oorzaak is het frequente optreden van te 
zachte winters. Hoewel Spitsbergen zeer 
noordelijk gelegen is (± 78° NB), heeft de 
warme golfstroom een matigende invloed op 
het klimaat, met als gevolg dat de wintertem-
peratuur soms boven de O0 C komt. Dit 
heeft een desastreus effect, omdat dan de bo
venste laag van de sneeuw kan smelten; als 
de vorst dan weer invalt, vormt zich een ijs

korst boven de sneeuw en de Muskusos kan 
niet meer bij zijn voedselbronnen komen. 
Vermoedelijk is een aantal dieren tijdens der
gelijke winters omgekomen, de overblijven
de gaan echter bij de eerste dooi in het voor
jaar naar de vogelrotsen, want op de zuidhel
lingen begint het gras dan snel te groeien. 
Door de dooi zijn de hellingen echter insta
biel, aardverschuivingen en vallende rotsen 
zijn dan normaal en de Muskusossen betalen 
hun aanwezigheid met de dood (I). 
Het gevaar van te zachte winters voor arcti
sche dieren in het algemeen wordt vooral 
goed duidelijk als we de geschiedenis van de 
Groenlandse Rendieren beschouwen. 

Het uitsterven van Rendieren op Groenland 
Het uitsterven van lokale populaties van 
Rendieren op Groenland is goed bekend ge
worden door het werk van de Deense onder
zoeker Vibe (19). In West-Groenland is het 
Rendier uitgestorven in ± 800 v. Chr., in ± 
400 n. Chr., opnieuw in ± 1500 n. Chr. en 
bijna in 1880. Tegelijk met dit uitsterven ver
dwijnen vaak hele Eskimopopulaties (in 800 
v. Chr. verdwenen de Sarqaq en in 400 n. 
Chr. de Dorset-mens). In recente tijd, ± 
1900 n. Chr., is het Rendier van Noordoost-
Groenland (Rangifer tarandus eogroenlandi-
cus Degerbél) uitgestorven, en in 1910 het 
Rendier van Queen Charlotte Island (Rangi
fer tarandus dawsoni Seton). Dit uitsterven 
is niet veroorzaakt door de komst van de 
Wolf, zoals wel vermoed is (6), en ook niet 
door overbejaging door de Eskimo, maar 
door een 'verbetering' van het klimaat, wat 
leidde tot te zachte winters] 
Wat wij een verbetering van klimaat noemen 
(zachte winters, af en toe dooi, geen lange 
perioden met strenge vorst), leidt dus niet au
tomatisch tot betere levensomstandigheden 
voor diersoorten die aan de nieuwe omstan
digheden niet zijn aangepast. Zachte winters 
houden in dat er veel sneeuw valt en dat, 
wanneer de temperatuur in de winter af en 
toe boven het vriespunt komt, er zich een ijs
korst op de sneeuw vormt. Het eerste leidt er 
toe dat de Rendieren erg diep moeten graven 
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om bij hun voedsel te komen (in plaats van 
de normale 15 a 30 cm sneeuw kan er wel 
twee a drie meter liggen) en als er een ijskorst 
ontstaat, kunnen de Rendieren vaak hele
maal niet graven. Daarnaast gaat een zachte 
winter vaak gepaard met vervroegde sneeuw
val, en de dikkere laag heeft in het voorjaar 
meer tijd nodig om weg te dooien: het on
gunstige seizoen wordt dus verlengd. Strenge 
winters zijn dus veel beter voor de Rendie
ren. 
De oorzaak van de verschillende typen win
ter ligt op zee: een stagnatie van het pakijs in 
de late zomer en in de herfst leidt tot een 
gesloten ijsdek op zee en dit veroorzaakt een 
stabiele winter met weinig neerslag en lage 
temperaturen. Deze zeecondities zijn aan 
fluctuaties onderhevig en schijnen een sa
menhang te vertonen met de zonnevlekactivi
teit. Ook het uitsterven van Eskimo
populaties hangt samen met deze klimaats
fluctuaties: wanneer na een natte periode 
Rendieren zijn uitgestorven en de Muskusos
sen onder kommervolle omstandigheden le
ven, leidt de omslag naar strengere winters 
tot het uitsterven van de Eskimo, omdat dan 
de zee 's winters weer dichtvriest en de 
meeste robben vertrekken. Daarna groeit de 
Muskusospopulatie snel (geen concurrentie, 
geen jachtdruk) en na een paar strenge win
ters komen nieuwe Rendieren van elders over 
het zee-ijs en kunnen de Eskimo's het gebied 
weer intrekken. Belangrijk is dat dit vaak lo
kale omstandigheden zijn; wanneer de 
winteromstandigheden slecht zijn op West-
Groenland, hoeven ze niet ongunstig te zijn 
in Noordoost-Groenland of op Melville Is
land. Dit betekent dat hervestiging mogelijk 
is. Het huidige Rendier van West-Groenland 
(Rangifer tarandus groenlandicus Gmlin) 
bijvoorbeeld, lijkt erg veel op de Amerikaan
se Toendrakariboe en de voorouders van de 
huidige ondersoort bereikten West-
Groenland een paar honderd jaar geleden 
over zee-ijs (het bovenstaande is gebaseerd 
op Vibe, 19) (zie ook tabel 4). 

Tabel 4. Samenvatting van de wisselingen van het 
klimaat en de Rendierstand op Groenland gedu
rende de laatste 250 jaar (naar Vibe 1967). 

1741 Droog, zonnig, sneeuw 15 cm, veel 
rendieren. 

1770 Regen in de zomer, veel sneeuw tij
dens de winter, sneeuwstormen; 
's zomers meer voedsel, maar 
's winters ijskorsten. 

1815 Dieptepunt voor de Rendier
populatie. 

1815-1840 Winters worden strenger, minder 
sneeuw, constante vorst (1820 - Es
kimo in NO-Groenland sterft uit, 
toename van de Muskus-os). 

1840 Rendierpopulatie zeer groot, breidt 
uit. 

1860-1900 Natte zomers en opnieuw zachte 
winters in het hele gebied; 
W-Groenland Rendier bijna uit
gestorven, 1887 Belcher Island Ren
dier uitgestorven; slechte situatie 
leidt tot zwerftochten van wolven 
welke samenvallen met het uitster
ven van de Rendieren in NO-
Groenland (waarop de Wolf daar 
ook uitsterft, maar de Muskus-os 
zich kan handhaven). 

1900 Rendierpopulatie van W-Groenland 
neemt weer snel toe en breidt uit. 

1920-1950 In W-Groenland weer nat, achter
uitgang van Rendier (in NO-Groen
land was de situatie tot 1938 zeer 
gunstig voor de Muskus-os; winters 
van 38/39 en 53/54 zeer ongunstig 
met 1 è 4 m sneeuw en tijdens de 
winter regen gevolgd door vorst — 
veel Muskus-ossen stierven en in 
het jaar er op geen enkel kalf 
waargenomen). 

1960 Weer toename van de Rendieren op 
W-Groenland, strenge winters met 
weinig sneeuwval. 

Het uitsterven van grote herbivoren in het 
post-glaciaal en de klimaatsverbetering 
Tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd 
waren de winters veel strenger dan nu, de 
neerslag was vermoedelijk geringer, de zo
mers warmer en het klimaat kan als conti
nentaal (sub-)arctisch gekenschetst worden. 
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Uit de vondsten van fossiel plantenmateriaal 
(stuifmeel, zaden, grotere resten), blijkt dat 
toen in een groot deel van Europa een 
steppe-toendra voorkwam. Dit was een vege
tatietype met zowel kenmerken (soorten) van 
huidige arctisch-alpiene vegetaties, als van 
huidige kwelders en steppen, gemengd met 
een mediterrane, ruderale inslag (15). Dit ve
getatietype, dat een zeer grote verspreiding 
had tijdens de ijstijd, komt nu wellicht ner
gens meer voor! Er zijn in Eurazië nu nog 
twee plaatsen waar een vegetatie voorkomt 
die hier enigszins op lijkt, namelijk op Oland 
en in een klein gebied in Siberië. Tijdens 
het post-glaciaal ontwikkelde deze vegetatie 
zich in een aantal nieuwe typen: toendra in 
het noorden, alpiene vegetaties in het hoog
gebergte, steppe in het zuid-oosten van Euro
pa en kwelders langs de Noordzeekust. Een 
aantal diersoorten kan zich aan één van deze 
nieuwe vegetaties aanpassen: Rendieren in de 
toendra. Gemzen in het hooggebergte, Saiga-
antilopen en Wilde paarden in de steppe. An
dere soorten waren in staat zich aan te passen 
aan de nieuwe bosomstandigheden (Oeros, 
Wisent), maar een aantal soorten kon zich 
kennelijk niet aanpassen, zoals de Wolharige 
neushoorn of de Mammoet. Het is heel goed 
mogelijk dat het areaal van dergelijke soor
ten eerst versnipperd raakte, en dat daarna 
de lokale populaties uitstierven (zoals boven 
beschreven voor de Muskusos en het Ren
dier). Indien dit lokale uitsterven niet ge
volgd wordt door herkolonisatie, kan een 
soort in een gebied uitsterven; een mogelijk 
voorbeeld hiervan is het uitsterven van de 
Woudbison (Bison priscus athabasca) in Si
berië, een soort die in Canada bleef voort
bestaan (13), of de Muskusos die in Eurazië 
uitstierf, maar in Arctisch Canada en Groen
land voortleefde. Wanneer in het hele areaal 
van een soort de klimaatsveranderingen 
groot zijn of de vegetatie sterk verandert, en 
de soort kan zich niet (snel genoeg) aanpas
sen, dan sterft de soort uit; we hebben gezien 
hoe het zachter worden van het klimaat voor 
arctische soorten erg gevaarlijk kan zijn. 
In Eurazië is de verandering in vegetatie en 

klimaat redelijk goed bekend; voor een ver
klaring van het uitsterven van grote zoogdie
ren aan het eind van de ijstijd hoeft hier niet 
gegrepen te worden naar een moeilijk con
troleerbare verklaring (zoals uitroeiing door 
palaeolithische jagers, grootscheepse epide
mieën of toename in kosmische straling). Is 
de situatie in Amerika zo verschillend van die 
in Eurazië? Er zijn wel degelijk aanwijzingen 
die het ook aannemelijk maken dat in 
Noord-Amerika de omstandigheden die tij
dens de laatste ijstijd een groot deel van dit 
continent beïnvloedden, nu bijna nergens 
meer voorkomen. De combinatie van Dryas, 
Salix herbacea, Vaccinium uliginosum var. 
alpinum. Rhododendron lapponicum (nu 
sub-arctische soorten van Noord-Canada), 
samen met f uncus balticus, Typha latifolia, 
Fraxinus nigra, Alnus en Quercus (nu in het 
oosten van de V.S.) kwam tijdens de laatste 
ijstijd vermoedelijk in een groot gebied voor; 
de enige plek waar we deze combinatie van 
soorten nu nog vinden is in een zeer klein ge
bied in Labrador en op Anticosti Island (8). 

Conclusie 
Het uitsterven van de vele grote herbivoren 
tijdens de periode die direct volgde op de 
laatste ijstijd, kan vermoedelijk grotendeels 
worden verklaard uit vegetatieveranderingen 
en klimaatswijzigingen. De overgang van een 
arctisch continentaal klimaat naar een meer 
gematigd type klimaat kan desastreuze effec
ten hebben voor grote herbivoren. Als voor
beeld hiervan kan het uitsterven van heden
daagse populaties van Muskusos en vooral 
Rendier dienen. De verklaring dat palaeoli
thische jagersgemeenschappen soorten heb
ben uitgeroeid door overbejaging lijkt uit de 
lucht gegrepen; noch in Afrika (10), noch in 
Eurazië zijn daarvoor aanwijzingen gevon
den. De komst van de proto-Indianen en het 
uitsterven van veel grote herbivoren in 
Noord-Amerika valt samen, maar om het 
eerste als een causale factor voor het tweede 
te zien lijkt mij niet verantwoord. 
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Epiloog 
Wellicht gaat achter deze 'wetenschappelijke 
verklaring' van het uitsterven van grote her
bivoren door overbejaging een heel ander 
motief schuil, namelijk dat wij, moderne 
mensen, ons willen 'vrijpleiten' ten opzichte 
van de natuur door de vinger op te heffen 
naar onze primitieve voorouders of mede
mensen. Martin (II), een van de sterkste 
voorstanders van het overbejagingsidee, 
zegt: 'Het idee dat prehistorische jagers zo'n 
10 a 15 000 jaar geleden — en in Afrika meer 
dan 40 000 jaar geleden — veel meer soorten 
grote zoogdieren hebben uitgeroeid dan de 
moderne mens met moderne wapens en gea
vanceerde technologie, klinkt provocerend 
en vooral erg verontrustend. Met zekere trots 
hebben wij ons zélf voorgesteld als de aarts-
vernietigers van de inheemse fauna, en niet 
onze verre voorouders. Dit lijkt niet het ge
val te zijn. . .' Gelijk ook onze primitieve 
voorouders veel 'slechter' zouden zijn ge
weest dan wij zelf, zo lag volgens een groot 
aantal auteurs de oorzaak van het bij na-
uitsterven van de Muskusos niet bij de mo
derne westerling, maar bij de Eskimo met 
zijn weinig geavanceerde wapens: 'Zoals de 
geschiedenis ons heeft geleerd, kunnen Eski
mo en Muskusos nooit samenleven, omdat 
de Eskimo's geen vooruitziende blik hebben 
en de uitdaging om alle dieren in een kudde 

te vernietigen niet kunnen weerstaan. . .', 
'Getuigen zijn het er met elkaar over eens, 
dat Eskimo's, net als Indianen, van nature 
uiterst onvoorzichtig zijn wat betreft hun 
voedsel en dat, indien de mogelijkheid zich 
voordoet om een hele kudde te vernietigen, 
zij deze kans aangrijpen, zonder rekening te 
houden met eventuele toekomstige behoef
tes' (citaten uit Hone, 6). Deze en dergelijke 
uitspraken zijn uiterst boud, gezien in het 
licht van de handelingen van de mensen die 
dit schreven: poolonderzoekers, leveranciers 
van kalveren voor dierentuinen, handelaren 
in huiden. En wie roeide de Bison of de Wal
vis bijna uit, de Indiaan en Eskimo? Oogge
tuigen uit de vorige eeuw beschrijven de 
Muskusosjacht, zoals die toentertijd door de 
Eskimo met pijl en boog of speer werd be
dreven, als gevaarlijk en vooral moeilijk, 
omdat deze dieren zo'n dikke vacht hebben. 
In 1911 vertelden Eskimo's een poolonder-
zoeker, dat zij Muskusossen zelden doden, 
omdat zij enigszins beangst waren deze die
ren slechts met speer en pijl en boog te jagen, 
want verwonde dieren vielen gemakkelijk 
aan. 

Te beweren dat palaeolithische jagers meer 
diersoorten hebben uitgeroeid dan wij mo
derne mensen, lijkt mij wetenschappelijk ge
zien dus aanvechtbaar, en ethisch gezien du
bieus. 
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