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Botten in grooten

of:hoe despeleoloog depaleontoloogvan dienstkan zijn

Herman+W. de Swart

In de recent verschenen vierde druk van de ”Guide to fossil man” (DAY,

1986) worden 49 sites beschreven waar belangrijke vondsten van overblijfse-
len van onze prehistorische voorouders zijn gedaan. De oudste vondsten

zijn die van Australopithecus afarensis van ruim 3,5 miljoen jaar geleden,
de meest recente die van Homo sapiens sapiens, de Cro Magnon-mens uit het

laatste glaciaal. Waar het hier om gaat is, dat van de 49 beschreven vind-

plaatsen er 26
- dus meer dan de helft -

in grotten zijn gesitueerd.

In de drie jaar dat Cranium nu bestaat,

zijn ook al drie artikelen opgenomen waarin

melding wordt gemaakt van vondsten van pleis-
tocene zoogdieren in grotten (GAUTIER, 1985,

SONDAAR, 1985, DE VOS & DERMITZAKIS, 1986).

Dit zijn zomaar enkele voorbeelden uit een

reeks van vele, die aangeven dat grotten voor

de paleontoloog, en zeker voor die onderzoe-

ker die zich met het Pleistoceen bezighoudt,

van veel belang kunnen zijn. Niet voor niets

is het logo van de Werkgroep Pleistocene

Zoogdieren ontleend aan een grotschildering.
Voldoende aanleiding derhalve, om hierna te

trachten op twee vragen antwoord te geven:

1) Waarom vinden we juist in grotten zoveel

materiaal dat voor paleontologen van be-

lang is?

2) Wat vinden we daar dan?

Op de niet-paleontologische aspecten van

de speleologie (het grot-onderzoek) ga ik

hier niet in. Daarvoor verwijs ik graag naar

mijn overzichtsartikel in Gea (DE SWART.1982)

of naar het bericht in Cranium van oktober

1985 (DE SWART, 1985).

Wel is het nuttig voor de rest van het ver-

haal, om hier kort aan te geven hoe grotten

ontstaan. Hoewel er ook grotten in vulkani-

sche gesteenten voorkomen (de zgn. lavagrot-

ten) en er grotten ontstaan door de werking

van de branding op kusten (abrasiegrotten)

of door bewegingen in het gesteente (tecto-

nische of talusgrotten), beperk ik me hier

tot de zgn. karstgrotten. Hiervan zijn de be-

langrijkste kenmerken, dat ze ten eerste uit-

sluitend voorkomen in kalkgesteenten (kalken

en dolomiet) en ten tweede ontstaan zijn door

oplossing van dat gesteente. Deze grotten

vormen naar schatting 99% van het totaal

aantal grotten en komen over de hele wereld

voor. Het merendeel van de voor paleontolo-

gen belangrijke vondsten komt uit dit soort

grotten.

In de grotten van Zuid Frankrijk en Noord-

west Spanje zijn door de Cro Magnon-mens ge-

durende het laatste glaciaal (± 70.000 tot

10.000 v.Chr.) talrijke afbeeldingen van toen

levende, en daarna voor een deel uitgestor-

ven, dieren in grotten achtergelaten, op wan-

den geschilderd, er in gegraveerd, of in klei

geboetseerd. Naast vissen, amphibieen, rep-

tielen en vogels zijn zeker zo'n dertig ver-

schillende zoogdieren uit die periode afge-
beeld (LER0I-G0URHAN, 1971, P0WERS & STRINGER

1975, SUTCLIFFE, 1976, 1985).

DE LAET (1979) beschrijft in zijn overzichts-

werk van de Belgische prehistorie alleen al

in de Ardennen 52 verschillende grotten van

archeologische of paleontologisch belang.
De eerste vondsten van Neandertalers zijn al

in 1829 in de Grot van Engis (bij Luik) door

P.H. Schmerling gedaan, 27 jaar vóór de ont-

dekking van de skeletresten in het Neander-

dal in Duitsland.
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Fig. 1 Deze grot, de

”Gouffre de Pour-

pevelle” (Doubs, Frankr.)
wordt nog steeds dieper

op het zgn. actieve ni-

veau, daar waar het wa-

ter stroomt en de kalk

oplost.

Op het fossiele niveau,

de ’balkons’, kan bij

uitzonderlijk hoog water

sediment worden afgezet.
Dit proces is te verge-

lijken met de vorming

van rivierterrassen.

Foto: Terpstra

Fig. 2 Skeletten van een

zeven maanden oud

dier en van een volwas-

sen mannelijk exemplaar

van de grottenbeer, in

vergelijking met een men-

selijk skelet om een in-

druk te geven van de

grootte.

(Naar KURTÉN, 1972)
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Kalk lost op in water, maar slechts voor

een heel klein deel. Veel meer kan oplossen

als dit water ook een beetje zuur is - zo

herkent de geoloog ook in het veld kalkge-

steenten: hij druppelt er een beetje zoutzuur

op. Alleen kalkgesteenten geven een reactie:

ze gaan bruisen.

In de natuur gebeurt dit als volgt: In regen-

water lost koolzuurgas uit de lucht op (of

uit humus; plantenwortels geven koolzuurgas

af), met als gevolg een zwak zuur:

H20 + C02 H2 C03

Dit zuur lost de kalk op, onder vorming van

een waterige oplossing:

CaC03 + H2CO3 Ca
2+

+ 2 HCO3

Dit proces heet corrosie. Het gaat hier ove-

rigens om een evenwichtsreactie, die ook de

andere kant op kan verlopen. Dat betekent

dan, dat er uit een oplossing kalk neerslaat.

In grotten noemen we dat kalksinter of druip-

steen. Daarom ook worden karstgrotten vaak

druipsteengrotten genoemd. In de open lucht

spreken we van kalktuf.

Kalkgesteenten zijn sedimentgesteenten en

vertonen dan ook vaak duidelijke laagvoegen
of -vlakken. Ook zijn er dikwijls duidelijke
breuken en diaklazen. Langs deze 'zwakke

plekken' in het gesteente kan regen- of ri-

vierwater binnendringen en het gesteente op-

lossen. Op die wijze kunnen, langzaam maar

gestaag, grotten ontstaan. Ook in het grond-

water vindt corrosie plaats, zodat op grote-

re diepte eveneens grotten worden gevormd.
Als deze grotten enige omvang hebben bereikt,

kunnen er instortingen plaatsvinden, en ri-

vieren die er door zijn gaan stromen kunnen

materiaal afvoeren (fig. 1). Uiteindelijk ont-

staan er ondergrondse systemen van soms tien-

tallen of honderden kilometers lengte, en

zalen van miljoenen kubieke meters inhoud.

De eerste vraag was: Waarom vinden we juist
in grotten zoveel materiaal dat voor paleon-

tologen van belang is ? Die vraag is in twee

delen te splitsen, nl.:Hoe is dat materiaal

daar terechtgekomen, en: Hoe is het daar be-

waard gebleven ?

Met name SUTCLIFFE (1970, 1976, 1985) en

BRAIN (1981) hebben daar veel over geschre-

ven. Aan hun werk is het volgende ontleend:

Materiaal kan zijn 1. achtergebleven

2. ingespoeld/ingevallen

3. ingebracht

Ad 1: Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen

de geweldige hoeveelheden botten van

grottenberen die we in grotten kunnen aan-

treffen. In de grot van Mixnitz in de Alpen

bijvoorbeeld zijn botten gevonden van meer

dan 30.000 individuen. Waarschijnlijk zijn de-

ze dieren gedurende de zomer niet in staat

geweest voldoende reserves voor de winter

op
te bouwen en stierven ze tijdens de win-

terslaap in de grot. Niet massaal, zoals

wel eens wordt gesuggereerd, maar waarschijn-

lijk enkele exemplaren per jaar, maar wel

gedurende vele jaren op nagenoeg dezelfde

plaats (fig. 2 ).
Deze groep van vondsten heeft dus betrekking

op dieren die 'vrijwillig' in grotten leven

(grottenberen, vleermuizen, e.d.).

Ad 2: Veel materiaal komt bij toeval in grot-

ten terecht. Het spoelt met regen-

of rivierwater naar binnen en blijft dan ach-

ter. Of dieren vallen in grotten, die soms

diepe ingangsputten hebben, en komen er niet

meer uit. Deze categorie is dus op betrekke-

lijk willekeurige wijze samengesteld en is

dan ook zeer divers. Veel materiaal van de

Middellandse-Zeeeilandenbehoort hiertoe.

Ad 3: De groep 'ingebracht materiaal' ten-

slotte kent weer wat meer ordening en

is onder te verdelen naar de organismen die

de botten in de grotten hebben achtergela-

ten. Ik zal vier voorbeelden noemen:

Veel uilen leven in (ingangen van) grotten.

Via hun braakballen komen geweldige hoeveel-

heden botjes van kleine knaagdieren in grot-

ten terecht (fig. 3a,b).
Stekelvarkens zijn planteneters. Zij ver-

zamelen echter hard materiaal om hun snij-

tanden op te slijpen, ook botten. Als de

stekelvarkens hun eet- en slaapplaats in

een grot hebben, blijven de vaak aangeknaag-

de botten daar achter (fig.4).

Luipaarden verorberen hun prooi hoog lig-

gend in een veilige boom. In het droge

Zuid Afrika staan bomen vaak bij ingangen

van grotten, waar het kleine beetje water

dat er valt zich verzamelt. Resten van de

prooi kunnen dan gemakkelijk in zo'n grot-

ingang vallen en achterblijven (fig.5).

Mensen tenslotte leven weliswaar zelden in

grotten (het is er koud en vochtig) maar

gebruikten wel de veilige ingangen om te

schuilen tegen vijanden en bijv. het weer.

Op die wijze zijn talrijke maaltijdresten daar

terechtgekomen.

Ook het materiaal dat Sondaar c.s. op Sar-

dinië onderzoeken lijkt tot deze groep te

behoren, en natuurlijk ook de grotkunst.

Waarom is nu dat materiaal in grotten zo

lang, en dikwijls ook zo goed, bewaard geble-

ven? (het tweede deel van de vraag). Daar-
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Fig. 3 Bot- en schedelmateriaal uit braakballen van één ransuil in één week, om een

a, b indruk te geven van de hoeveelheid die al door één dier in een grotingang kan

worden afgezet.

Fig. 4 Stekelvarkens

zijn, hoewel

planteneters, ver-

antwoordelijk voor

vele botten in grot-

ten.

Foto: De Swart

Foto’s: De Swart
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voor zijn vijf belangrijke oorzaken te noemen:

1. Hiervoor hebben we gezien hoe grotten

gevormd zijn in kalk en dus een basisch

milieu vormen. Botten worden daarin niet aan-

getast, in tegenstelling tot botten die bui-

ten, bijv. in zure humus terechtkomen.

2. Dan is er een constant klimaat in grot-

ten : een constante temperatuur (in onze

streken zo'n 10°C) en geen regen. Hete zon

en vorst kunnen de botten dus niet doen uit-

eenvallen
.

3. Er zijn betrekkelijk weinig gravende dieren

in de grot; materiaal dat er eenmaal ligt

blijft er meestal ook rustig liggen. Ook wordt

het dikwijls bedekt met sinter.

U. Dan zijn er zelden aaseters in grotten,

zeker in die grotten, die met een diepe

ingangsput beginnen. Dieren die in zo'n put

vallen, lopen niet de kans door bijv. hyena's

te worden uiteengerukt en verslonden met bot-

ten en al.

5. Van de eilandfauna's geldt dan vaak nog,

dat het materiaal dat niet in grotten is

ingespoeld, in zee terechtkomt en dus verlo-

ren is.

Samenvattend kan worden gesteld, dat in

streken waar grotten voorkomen, dieren (dood
of levend) een redelijke kans hebben daarin

terecht te komen, en dat hun botten, zeker

ten opzichte van 'buiten', een goede kans

hebben daar bewaard te blijven.

AustralopithecusFig. 5 Luipaard met een

als prooi, boven de ingang van de

Swartkransgrot in Zuid Afrika. Van 85

Australopithecus-individuen zijn resten

in deze grot gevonden, naast resten van

vele honderden exemplaren van tientallen

andere (dier-) soorten (BRAIN, 1981).

Fig. 6 Graveringen van

mammoeten in de

grot van Rouffignac

(Dordogne, Fr.).
De verticale strepen

zijn slijpsporen van na-

gels van grottenberen.

De SwartFoto-archief
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SUTCLIFFE (1970) heeft dit allemaal schema-

tisch weergegeven in zijn "Doorsnede door een

verzonnen grot met botten", die ik (met

zijn toestemming) hier graag reproduceer:

TOELICHTING

De doon.An.edLe iaat zien dat in het algemeen de ondenAte afzettingen in een gnot de oud-

Ate zijn, die daanloven van jongene datum, liaan afzettingen kunnen diAcontinu of ven-

Atoond zijn, zodat het venland niet altijd even eenvoudig te intenpn.eten.en IA.

De vnoegAte afzetting (ia) IA een nivieni.enn.aA uit de tijd dat de nivien op niveau I

Atnoomde en de hele gnot onden de gnondwatenApiegel lag. Onden deze zgn. fneatiAche

conditieA vonmde zich de gnot AteedA venden, tenwijl onoploAlaan mateniaal uit het kalk-

geAteente (kleun inenalen) op de lodem lezonk, het zgn. gnottenleem.
De nivien Aneed zich. venden in en vonmde een dal, zodat de gnot -

lehalve het laagóte
niveau

- dnoog kwam te liggen, ten nivien die doon de gnot Atnoomde zette zand en klei

af (2). SomA vinden we daan diezilijlte neAten in, maan niet vaak. Nadat de nivien het

dal nog venden had vendiept, Laoam. de gnot helemaal dnoog te liggen. Laag 2 wend nu lij

de gnotingang doon enoAie aungetuAt. In de gnot wend een laag Ainten (3) op de Aedimen-

ten afgezet. Roofdienen lieten neAten van hun pnooi achten ( ja), menAen Aponen van va-

nen (41). ten inAtoniing (5) zongde voon een ingangAput, en een nieiuoe laag Ainten (6)

wend afgezet. Aande, AtukJ<.en geAteente en de neAten van dienen die in de gnot vielen,

vonmden een puinJcegel (7) onden de put, die uiteindelijk helemaal wend opgevuld met Ae-

diment (8).

Üuanna vond en een menAelijke legnaving (9 ) plaatA, waandoon ten plekke de afzettingen

2, 3 en 4 wenden venAtoond. Voon een deel wenden die echten ween ledeJtt doon inAton-

tingAmateniaal (10) en Ainten, nu mat dnuipAtaanfionmutiaA ( ótalactiatan aan hat plajtond\
an ótatagmiatan op da vtoaji) (11). In da ingang ontstond ook aan puinkagal (12), direct

op laag 4. Daze, dó gelóoleend van. de. lagen 5-7 7 en kan daanmee dun ook niet in venland

wonden gelnacht.
ten gnavend dien maakte lij (13) een hol, waanlij het wend gehindend doon de hande Ain-

tenafzetting (3). Hienlij Laoamen foAAiele lotdien vanuit de diepene lagen op de gnotlodem

tenecht. Uiteindelijk Atienf het dien in zijn hol.

lleAt (guano) kwam tenecht onden een kolonie van vleenmuizen (14), knaagdienlotjeA onden

een neAt van noofvogelA in de gnotingang (1b). Op de heuvel loven de gnot ontAtond een

laag lodemmateniaal (16).

Deze neekA van afzettingen laat zien wellce pnollemen en zijn lij de neconAtnuctie van

hun gcAchiedeniA. Alleen naiuokeunig ondenzoe/c van het gnaf (9) kan aantonen dat het

jongen iA dan afzetting 4 op hetzelfde niveau. Zo zijn ook de lotten van het dien, dat

in zijn hol Atienf (13), omgeven doon de afzettingen van laag 2. Het lijkt dan ook ouden

dan het in wenJcelijkheid iA, tenzij het tot nauwkeunig wondt ui.tgegn.auen uoondat de lagen
2-4 wonden afigegnaven.

Laag 7 leuent pnollemen op omdat deze hellend LA afgezet en vondsten uit de laag ven-

mengd zullen naJ-ten als en. honizontaal wondt a/lgegnaven. Opgnavingen in gnotten met tot-

ten moeten dan ook met de meeste zong en aandacht voon details geschieden.
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Er rest nog een tweede vraag nu we weten

waarom er nogal wat in grotten te vinden is:

Wat vinden we daar?

Uit het vorenstaande zal het duidelijk zijn

dat de botten een wezenlijk bestanddeel vor-

men van de interessante vondsten, van klei-

ne knaagdieren tot grottenberen, vanAustra-

lopithecustot Cro Magnon-mens.

Voor de in West Europa gevonden botten kan

in het algemeen gesteld worden, dat die uit

twee perioden afkomstig zijn (ZAPFE, 1954,

HEISSIG, 1983): Tertiaire en oudpleistocene

afzettingen in de grotten die vaak hoefdie-

ren, olifant-achtigen en primaten bevatten,

en jongpleistocene afzettingen met voorna-

melijk grottenberen, -hyena's en kleinere

roofdieren. In beide groepen vinden we dan

nog vleermuizen, knaagdieren, enz.

Maar ook de levenssporen zijn van belang.

In het schema van Sutcliffe werd al gewezen

op graafsporen en een hol van een gravend

dier. In enkele grotten vinden we in de

grottenleem slaapkuilen van beren. In de

wanden zien we soms krassen van beren die

hun nagels slepen (fig.6), en gepolijste

plekken, waar de beren steeds weer langs de

wanden schuurden. Ook knaagsporen (bijv. van

stekelvarkens of roofdieren) op botmateriaal

zijn van belang voor onderzoek.

Een apart onderwerp vormen de grottekenin-

gen, graveringen, schilderingen, beeldhouw-

werken, bewerkte botten en geweien, enz.,

die we in het algemeen als grotkunst kun-

nen betitelen. Deze is natuurlijk met name

van belang voor de archeoloog/prehistoricus,

maar ook de paleontoloog kan daar informa-

tie aan ontlenen. De prehistorische mens

van zo'n 50.000 tot 10.000 jaar geleden
beeldde immer alleen die dieren af, die hij

uit eigen ervaring kende. Een grondige stu-

die van de tekeningen van o.a. zoogdieren

kan de kennis,die door gevonden fossielen

werd opgedaan ,
aanvullen. Door te letten

op de afgebeelde beharing kunnen bijv. aan-

wijzingen worden verkregen over het klimaat

van toen.

Ik hoop dat ik met het vorenstaande, dat

niet meer is dan een heel summiere inlei-

ding, heb aangegeven dat grotten ook, of

misschien wel met name, voor de onderzoeker

van pleistocene zoogdieren een fascinerend

werkterrein vormen.

Tenslotte: De hierna opgenomen literatuur-

lijst is slechts bedoeld als verantwoording

van dit artikel, en bevat daarnaast enkele

algemene inleidingen tot de paleontologie

van grotten.
Een uitvoerige literatuuropgave, en uiter-

aard alle verder gewenste inlichtingen ,kunt

u verkrijgen bij de auteur:

Drs. Herman W. de Swart

Koolstraat 56

2312 PT Leiden (Tel.:071-210152)

Summary
An introduction to the palaeontological aspects of speleology is given, with special

reference to cave taphonomy.
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