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Een afwijkende mammoetschedel

uit de Waal

Hans van Essen & Dick Mol

Precies één jaar geleden beschreven wij in dit blad een half cranium uit

de IJssel bij Bingerden (VAN ESSEN & MOL, 1986). Het betrof een van de zeer

weinige gevallen, waarin bij de wolharige mammoet een ernstige beschadiging

aan een slagtand en de bijbehorende alveole kon worden vastgesteld.
Reeds enige maanden na deze publicatie bleek, dat zich in de collectie

van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (RGM) te Leiden een cranium-

fragment bevindt met een vergelijkbare afwijking, eveneens aan de linker slag-

tandalveole (RGM 170047). De vondst werd in 1970 tijdens baggerwerkzaamheden

in de Waal bij Hurwenen gedaan (zie kaartje) en door Rijkswaterstaat aan het

RGM geschonken.
In het onderstaande wordt dit fragment beschreven als aanvulling op de

gegevens over de reeds gesignaleerde vondsten in deze categorie. Vermoede-

lijke oorzaak en spreiding van dergelijke afwijkingen komen opnieuw ter sprake.

Pollenanalyse, gebaseerd op nog in de schedel aanwezige klei, maakte een

benadering van de ouderdom mogelijk.

Beschrijving

Fig. 1 Locatie-kaartje

H=Hurwenen, B=Bingerden

De schedel is schuin naar achteren gebro-

ken: de breuklijn loopt aan de voorzijde onder

de neusopening langs en snijdt de volgroeide
rechter alveole aan. Deze heeft een grootste

diameter van 16 cm. Aan de achterzijde zijn

de alveolen van de beide M3 aangebroken.
De kiezen zelf ontbreken. Vóór de M3 zijn de

zgn. complete resten van de M2 aanwezig ge-

weest, zodat de leeftijd van het individu op

± 35 jaar geschat kan worden. Van de juk-

bogen rest slechts het voorste gedeelte.

Afgezien van de volgroeide alveole, waar-

van de achterwand gedeeltelijk is weggebroken,

wordt het grootste volume-aandeel geleverd

door de bekende luchtkamers, die het gewicht

van de schedel bij gelijkblijvende stevigheid

terugbrengen. Deze raat-achtige constructie,

opgebouwd uit onregelmatig gevormde been-

wandjes, wordt ook wel aangeduid met het be-

grip 'pneumatisering'. Deze celruimten be-

vinden zich in het fragment van Hurwenen

deels op de plaats, waar men de afwijkende
linker alveole zou vermoeden (in fig. 2b

vanaf de bovenzijde tot het streepje ' b
1

),
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De eigenlijke linker alveole is opmerkelijk

kort; de lengte-as ('a' in fig.2b) meet 44

cm. De ruimte die ooit de tand bevatte is

gereduceerd tot een enigszins golvend ver-

lopend kanaaltje met een plat-ovale doorsne-

de. De diameter in laterale richting schom-

melt rond de 3,5 cm, in antero-posterieure

richting van 1,5 tot 2 cm. Dit kanaal is aan

beide uiteinden open! De scherpe rand links

boven de 'a' in fig.2b (vergroting:fig.5)

markeert het punt waar het uit de schedel

treedt. Dit punt ligt 8 cm dieper dan het

ernaast gelegen hoogste punt op dit deel van

het praemaxillare, wat vooral duidelijk te

zien is in de tomografische
*

opname (fig.ócd).

*

De compute/i-tomognaa/ (CI) IA een Röntgen-

appanaat, waa/iin Rontgentnon en -detectonen

zieh op een notenende ning <Levlnden.De Ache-

dei DA tinnen deze /ling geAchoven, ioaa/ma de

computer, de gemeten AtnatingAieaanden omneken-

de naai het dicditheidAteeid van füg. 6.

De opname is zeer dicht bij de uitgang van

het kanaal gemaakt.

Langs de onderrand van de alveole treedt

over de laatste 12 cm in lengterichting
een verbreding van 3 naar 8 (16; zie onder)

cm op (detail-opname fig.4). Het wandopper-
vlak is aan deze zijde weliswaar vrij glad,
maar plaatselijk zeer diep doorgroefd in de

lengterichting. Verder naar binnen is sedi-

ment vastgekit. Niettemin is hier en daar

bij doorvallend licht te zien dat de opper-

vlakte in ieder geval onregelmatig is. Ook

aan het boven-uiteinde vertoont het bot een

onregelmatige textuur met groeven en gaatjes

(fig.5a).
De tomografische opnamen maken e.e.a. wat

doorzichtiger: de schedel ligt met de voor-

zijde naar beneden, zodat de opnamen 6a en b

het zij- en achter-aanzicht geven. Hierop

zijn enige om de alveole heen liggende lucht-

kamers te zien, waarin zich wat sediment be-

vindt. In de dwarsdoorsnede - langs de stip-

pellijn in fig.6b - is dit nog beter te zien.

De lege alveole is gemerkt met 'A'. Verder

wordt duidelijk dat de sutura incisiva enorm

breed en diep is geworden en verlegd is dn

Fig. 2 Frontaal aanzicht van het schedelfragment van Hurwenen. De lijn ’a’ geeft de lengte-

as van de abnormale alveole aan. De langs de bovenrand zichtbare luchtkamers reiken

tot aan de streep ’b’. E.A.M. te Pas, ’s-Heerenberg.Foto:

dus in het meest naar voren bollende deel

van het praemaxillare. Vanaf 'b' gaan ze

over in materia spongiosa, die zich ook ver-

toont in de tot maximaal 3 cm verdikte on-

derrand van de alveole (fig.4).
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de richting van de afwijkende alveole. Door de

wanverhouding tussen de beide alveolen is de

sutuur tussen de beide schedelhelften geheel

scheefgetrokken. Toch kan worden vastgesteld
dat de schedel als geheel bij benadering sym-

metrisch is gebleven, getuige de omgeving van

de jukbeenderen. Over het nasale en alles wat

daar boven ligt kan evenwel geen uitspraak

worden gedaan, evenmin over het achterhoofd.

Uiterst merkwaardig is voorts de lusvormige

vergroeiing van praemaxillare en maxilla

langs de onderste (afgebroken) rand (fig.4):

Een lob gevuld met materia spongiosa ('Sm')

behoort tot de maxilla en strekt zich uit in

de richting van de alveole ('A'), waarvan de

onderste verbreding deze lob omvat: de wand

tegenover de lob sluit aan bij de alveole en

heeft dezelfde oppervlakte-textuur. Toch be-

staat er een beenbrug ('x') tussen het eigen-

lijke kanaal ('A') en het meer naar de medi-

aanlijn gelegen gedeelte van de verbrede uit-

monding hiervan. De verbreding is dus a.h.w.

getrapt, met een eerste uitloop naar de been-

brug (8 cm) en een voortzetting tot aan de

sutuur (nog eens 8 cm).
Naast de beenbrug bevindt zich een kleine

opening ('o') in de wand van het praemaxilla-

re, die met een naald tot 19 cm vanaf de on-

derrand gesondeerd kan worden. Deze buis

mondt niet uit in de eigenlijke alveole.

De sleuf tussen de lob en de voorwand van

het praemaxillare is vrij diep, te weten

minstens 8 cm. Het is niet duidelijk of

het einde van de sondering veroorzaakt

wordt door aanwezig beenweefsel of door

verhard sediment, dat slechts tot de aan-

gegeven diepte kon worden verwijderd.
De voorwand van het praemaxillare is

plaatselijk tot 3 cm verdikt. Bijna de ge-

hele verdikking is voor rekening van mate-

ria spongiosa (
*

Sp'). De materia compacta

is 3 - 9 mm dik. De materia compacta van de

lob is maximaal 2 mm dik.

Tenslotte moet nog gewezen worden op enige

betrekkelijk ondiepe sleufjes, die verspreid

over de linker schedelhelft zijn waar te ne-

men. De langste meet 7 cm bij een maximale

diepte van 2 cm. De breedte van deze sleuf

is net voldoende om de diepte met een stukje

papier te kunnen meten. De ligging is in

fig 2b aangegeven met 'si'.

Fig. 3 a: Zij-aanzicht van links. De alveole van de M3 ligt open.

b: Onder-aanzicht. De sutuur tussen de beide schedelhelften is sterk vertrokken.

De plaatsing van de kiezen is nog wel min of meer symmetrisch t.o.v. de oor-

spronkelijke sutuur lijn. Foto’ s: E.A.M. te Pas, ’s-Heerenberg.
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VERGELIJKING EN INTERPRETATIE

De interpretatie van bovenstaande gegevens

kan het best worden gebaseerd op een verge-

lijking met het schedelfragment van Bingerden

en het door BRANDT (1871) beschreven cranium

in St. Petersburg (zie VAN ESSEN & MOL, 1986).
Hoewel het om analoge gevallen gaat, is er

op de volgende punten sprake van een contrast:

1. De Russische en de Bingerdense schedel

vertonen beide een duidelijk 'niveauver-

schil' tussen de normale en de afwijkende al-

veole: in zij-aanzicht steekt de normale bo-

ven de afwijkende uit.

Bij het exemplaar van Hurwenen is dit niet het

geval, doordat het afwijkende deel van het

praemaxillare door luchtkamervorming tot vrij-

wel normale hoogte is gehandhaafd (fig.3a).

Dit is evenwel slechts over een geringe breed-

te gebeurd.

2. De Russische schedel had nog een rest van

de tand in de afwijkende alveole, en het

aanvankelijke behoud van een kleine, misvorm-

de slagtand leek bij het exemplaar van Binger-
den in ieder geval niet onmogelijk.
De schedel van Hurwenen laat echter een al-

veole van een zó geringe diameter zien (tot

minimaal 1,5 cm), dat een aanmerkelijke re-

ductie van de oorspronkelijke afmetingen moet

worden aangenomen. Dit geldt zelfs wanneer

de gebeurtenis die er de oorzaak van was al

zeer vroeg zou hebben plaatsgevonden en de

alveole op dat tijdstip dus nog maar een be-

trekkelijk geringe omvang bereikt zou hebben.

Het behoud van een tandrest in déze alveole

lijkt ons onwaarschijnlijk, temeer daar de op-

pervlakte van de binnenwand hobbelig en

doorgroefd is, met name bij de uitgang aan

de bovenzijde (fig.5a). Deze merkwaardige
textuur geeft aan dat er sprake is geweest

van heftige ontstekingsreacties met een

vochtafvoer naar buiten. Alleen een situatie

als hier beschreven kan volgens Prof. Dr.

A.J.E. Cave (The Zoological Society of Lon-

don) duiden op slagtandverlies i.p.v. be-

houd in misvormde staat (correspondentie

n.a.v. het schedelfragment van Bingerden,
18 maart 1984; vgl. SIKES, 1971).

3. Over de aanwezigheid van botbreuken in

de Russische schedel wordt niets ver-

meld. Zeer duidelijk treden ze op in het

fragment van Bingerden.
De schedel van Hurwenen vertoont dergelijke

breuken niet. Gezien de intensiviteit

waarmee op veel plaatsen resorptie van bot

en afzetting hiervan elders heeft plaats-

gevonden - zie bijv. de eerder vermelde

maxillaire lob binnen de voorste alveole-

rand - lijkt het niet onmogelijk, dat de on-

diepe sleuven (bijv. ' sl' in fig 2b) goed-

deels ongedaan gemaakte breuken zijn.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de

afwijkende alveole en de naaste omgeving

ervan in de schedel van Hurwenen een groter

contrast met de oorspronkelijke situatie

vertonen dan in de andere aangehaalde ge-

vallen (fig. 7 biedt de mogelijkheid tot

vergelijking met een normale schedel):

De 'pneumatisering' rond de gereduceerde
alveole mag worden beschouwd als een stap

Fig. 4 Het distale uiteinde van de lin-

ker alveole.

A: De eigenlijke alveole

Sm: Tot de maxilia behorende lob, gevuld

met materia spongiosa

Sp: Verdikking van de voorste wand van

de praemaxilla, gevuld met materia

spongiosa
o: Kleine, 19 cm diepe opening

x: Beenbrug, die het verbrede deel van

de alveole in tweeën deelt. De naar

het midden gelegen helft hiervan om-

vat de maxillaire lob

Foto : P. de Koningh, Doesburg.
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verder in het genezingsproces. De tandloze

en dus functieloze alveole is verder ver-

schrompeld en tevens anders georienteerd,

d.w.z. gedeeltelijk ingedaald in de richting

van de sutura incisiva. Een derde factor die

op een langdurig herstelproces wijst is de

voorgestelde obliteratie van breuken.

Moeilijker valt te beoordelen, of de oorspron-

kelijke lengte van de alveole groter was dan

de nu gemeten 44 cm. Het is ook voorstelbaar,

dat er een soort status quo gehandhaafd bleef,

waarna verdere groei alleen nog in de vorm

van luchtkamers denkbaar was. In dit laatste

geval zou de lengteverhouding normale : ab-

normale alveole neerkomen op
± 75 cm : ± 45 cm.

Daarmee zou een grove indicatie gegeven zijn

van de periode van groei die zich heeft uit-

gestrekt tussen het voorval dat de vergroei-

ing heeft veroorzaakt en de dood van het in-

dividu
.

De meeste overwegingen n.a.v. deze schedel

maken dus plausibel, dat de oorzaak van de

vergroeiing tamelijk lang voor de dood van

het individu heeft plaatsgevonden. Omdat de

ontwikkeling van het maalgebit aangeeft dat

deze mammoet ± 35 jaar oud is geworden, zal

het voorval zich waarschijnlijk op vrij jeug-

dige leeftijd hebben afgespeeld.
Deze vaststelling is van belang, wanneer

men aan het begrip 'oorzaak' enige inhoud

tracht te geven zonder in conflict te raken

met vaststelbare feiten.

Fig. 5 a: Frontaal aanzicht van het proximale -open- uiteinde van de linker alveole

De gewijzigde textuur van het bot duidt op een zware infectie

Foto ’s:
b: Hetzelfde uiteinde van boven gezien

P. de Koningh, Doesburg.
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OORZAAK EN SPREIDING VAN SCHADE AAN SLAG-

TANDEN EN HUN ALVEOLEN

Bij recente olifanten breken slagtanden re-

gelmatig af. Zowel in het wild levende dieren

als exemplaren in dierentuinen leveren hier

voorbeelden van. Bij rechttandige soorten als

de Afrikaanse Olifant komt dit door het in-

zetten van de tanden als koevoet om planten

te ontwortelen. Erg opvallende gevolgen voor

het uiterlijk hoeft dit aanvankelijk niet te

hebben: Iain en Oria DOUGLAS-HAMILTON (1976)

hebben in hun boek schitterende foto's opge-

nomen van de Afrikaanse-Olifantenkoe Virgo,

die door een niet vermelde oorzaak haar lin-

ker slagtand mist. Behalve het gemis van de

tand is bij dit dier niets afwijkends waar te

nemen.

In ons vorige artikel - over het schedel-

fragment van Bingerden - wezen wij op de ge-

ringe mate, waarin mammoeten deel lijken uit

te maken van de groep olifanten die dit soort

afwijkingen vertoont. De suggestie in een aan-

tal oudere publicaties is, dat de draaiing

en kromming van de typische mammoetslagtanden
hun dragers niet in staat stelden er een zin-

nig gebruik van te maken, noch als wapens,

noch als graafinstrumenten. Dit in tegenstel-

ling tot de rechttandige bosolifant,
Elephas

antiquus (namadicus).Voor de mammoet leek

niet meer weggelegd dan het verwijderen van

sneeuw van planten in de arctische steppe.

Dit was de voor de hand liggende verklaring

van slijtsporen aan de onderzijde en de punt

van veel - ook zeer jonge - mammoetslagtanden.
KUBIAK (1982) bespreekt in een artikel over

de morphologie van de mammoet ook de slag-
tanden en stelt, dat het beeld van de mammoet

met gekruiste, in een grote boog om de slurf

heen staande slagtanden alleen opgaat voor

oude, mannelijke exemplaren. Uit het werk van

de Russische paleontoloog N.K. Wereszczagin
haalt Kubiak gegevens aan over slagtandjes

van 5-6 cm, die al gebruikssporen vertoonden

(het gaat hier niet om melkslagtandjes, die

slechts 4 cm lang zijn). De punten van slag-
tanden rond de 50 cm (dieren van 8-10 jaar)

zouden al zijn gepolijst ten gevolge van hun

gebruik als een soort ploegschaar. Deze toe-

passing zou mogelijk zijn gebleven tot op een

leeftijd van 25 a 30 jaar, waarna pas de groei

naar voren, naar binnen en omhoog zou zijn in-

gezet .

Dat jonge slagtanden betrekkelijk recht

zijn, kan menig verzamelaar al in eigen
collectie vaststellen. Gedurende een peri-

ode die ruwweg de helft van hun leven uit-

maakte, waren mammoeten op dit punt dus

min of meer vergelijkbaar met andere -soorten

olifanten. Dienovereenkomstig zal de kans

op breuk tot de genoemde leeftijd wat groter

zijn geweest. Dit geldt nog eens extra voor

koeien, die dunnere en rechtere tanden had-

den dan stieren. Volgens Kubiak zijn afge-

broken tanden inderdaad gevonden, zelfs met

opnieuw gepolijste toppen. WERESZCZAGIN &

BARYSHNIKOV (1982) menen dat ze gebruikt

zijn
"

for breaking off ice from crevasses

so that the mammoths could quench their

thirst during a dry and snowless winter"

(p. 269).
Met e.e.a. is in ieder geval in overeen-

stemming, dat de door ons behandelde sche-

delfragmenten de indruk wekken, dat het on-

geval dat de vergroeiingen veroorzaakte vrij

lang voor de dood van het dier plaatsvond.
In het geval van de schedel van Hurwenen

kon zelfs zeer aannemelijk worden gemaakt,

dat het in de 'gevaarlijke periode' is ge-

beurd; het dier is immers niet ouder ge-

worden dan ± 35 jaar.

Wanneer de zaken zo liggen, mag worden

verwacht dat er nog meer alveolaire afwij-

kingen aan het licht zullen worden gebracht.
Wellicht zal'het vooral om koeien gaan, hoe-

wel geslachtsbepaling niet altijd mogelijk
zal zijn.

Onder de gesignaleerde alveolaire afwij-

kingen is het fragment van Hurwenen de vier-

de (zie: BRANDT, 1871; KAISER, 1954 en VAN

ESSEN & MOL, 1986). Dit betekent een verdub-

beling voor het aantal gevallen uit Neder-

landse bodem, dat nu op 2 ligt. Dit wil zeg-

gen, dat het bij benadering gaat om 10% van

alle in Nederland gevonden schedels en sche-

delfragmenten met alveolen, waardoor de

zeldzaamheid van dergelijke afwijkingen iets

geringer moet worden geacht dan we aanvanke-

lijk aannamen. Het effect ervan op jonge mam-

moeten is misschien niet al te groot geweest.

Pas het uitgroeien van de andere tand naar

spectaculaire afmetingen en gewichtsmaxima

van ruim 100 kg zal de nekwervelproblemen
hebben opgeleverd die we in ons vorige arti-

kel schetsten. Het blijft dus zaak om ook

naar zulke symptomen uit te zien.

Fig. 6 Tomografische opnamen

a: Van terzijde b: Van achteren c: Doorsnede (langs de stippellijn in b)
d: Doorsnede, vergroot

Opnamen: CT Gemeente Ziekenhuis Arnhem.



37

Betula -berk 2.8 %

Pinus —den 28.1 %

Salix -wilg 1.9 %

c.f.Populus -c.f. populier 0.5 %

Hippophaë -duindoorn 0.5 %

Som boompollen 33.8 %

Cyperaceae -cypergrassen 35.6 %

Gramineae -grassen
20.6 %

Artemisia -alsem 0.5 %

Chenopodiaceae -ganzevoetachtigen 0.9 %

Plantago spec. -weegbree 0.5 %

Rumex -zuring 0.5 %

Compositae -samengesteldbloemigen 2.4 %

Ranunculus -boterbloem 0.5 %

Umbelliferae -schermbloemigen 0.9 %

Urtica -brandnetel 0.5 %

-mosvaren 0.9 %Selaginella

selaginoides
Lycopodium spec. -wolfsklauw 0.5 %

Ericales -heideachtigen 1.9 %

Som kruiden 66.2 %

Dryopteris thel.-t -moerasvaren-type 0.9 %

Myriophyllum

verticillatum
-kransvederkruid 0.5 %

Filipendula -moerasspiraea 0.9 %

Pediastrum -groenwier 5.6 %

Botryococcus -groenwier 0.9 %

Tilletia -schimmelsporen 0.5 %

Hystrichosphaeridae -pantserzweepdiertjes 0.5 %

Classopollis

Oude trilete sporen

Oude coniferen

Gleichenia -t.

Engelhardia

Liquidambar

Cupressaceae j

\
\_palynomorfen

7^7

I van het

/ prekwartair

Abies -zilverspar 0.9 %

Picea -spar 0.5 %

Carpinus -haagbeuk 0.5 %

Fagus -beuk 0.5 %

Iles -hulst 0.5 %

Varia, niet determineerbaar 4.2 %

Fig. 7a, b en c: Voor-, zij- en onder-aanzicht van een normaal ontwikkelde schedel in de

collectie van het Instituut voor Aardwetenschappen te Utrecht

Foto ’s: W.A. den Hartog, IVA.

SPECTRUM POLLENANALYSESPECTRIN POLLENANALYSE
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POLLENANALYSE

Het schedelfragment van Hurwenen bevatte in een aantal luchtkamers nog

sediment van gr ij ze tot roodgrijze kleur. De roodkleuring is vermoedelijk

toe te schrijven aan het gebruik van een preparatiemiddel. Dit sediment

is door ing. J. de Jong, hoofd van de afdeling Paleobotanie van het Keno-

zoicum van de Rijks Geologische Dienst, geanalyseerd op het voorkomen van

stuifmeelkorrels, sporen e.d. De resultaten van dit onderzoek, neergelegd

in rapport nr. 1018 van 10 sept. 1986, worden hier aangehaald.
Het verkregen spectrum (Lab.nr. 1386/ 1 en 2) wordt op de voorgaande pa-

gina gepresenteerd. De begeleidende tekst volgt hieronder.

De hoge waarden van de kruiden (66.2%) en

de aanwezigheid daarbij van 'steppe-elementen',

zoals A/vLeml^la
,

Chenopodiaceae, Plantago,
Rumejc e.d., wijzen op een open landschap,

waarin houtige gewassen niet of nauwelijks

voorkomen. De niet geringe waarde van Pinus

(den) kan aan inspoeling vanuit oudere af-

zettingen worden toegeschreven. Dit is veel

het geval bij uit minerogene afzettingen ver-

kregen spectra die betrekking hebben op kou-

de klimaatsomstandigheden, waarvan in dit

geval namelijk sprake is. Dat een dergelijke

inspoeling bestaat, blijkt ook uit de aanwe-

zigheid van geringe waarden van stuifmeel

van meer warmteminnende bomen (Abies,Carpi-

nus,Fagus, Ilex) alsmede van enkele voor

het Tertiair (Liquidambar, Engelhardia)en

het Mesozoicum (Classopollis) kenmerkende

palynomorfen.

Het spectrum wijst op een arctische fase

van het Pleistoceen en heeft, gezien de

stratigrafische ligging (afzettingen beho-

rende tot de Formatie van Kreftenheye zijn

in de ondergrond aanwezig), naar alle waar-

schijnlijkheid betrekking op een stadiaal van

de laatste ijstijd. Het betreft hier vermoede-

lijk een deel van het Pleniglaciaal van het

(Midden) Weichselien.

De aanwezigheid van o.a. Pediastrum(groen-

wierkolonie) wijst erop, dat het onderzochte

materiaal in water werd afgezet.
Hoewel op grond van het voorkomen van

Hippophaë (duindoorn) en c.f. Populus,

planten waarvan stuifmeel in afzettingen

van het Pleniglaciaal niet of nauwelijks
wordt aangetroffen, een datering in het

Laatglaciaal van de laatste ijstijd dient te

worden overwogen, lijkt, gezien de lage waar-

de van Artemisia en ook die van Betula, een

dergelijke ouderdom minder waarschijnlijk. Er

dient tevens rekening mee te worden gehou-

den, dat bijvoorbeeld .een korrel als c.f.

Populus afkomstig kan zijn van de bovenge-
noemde inspoeling van stuifmeel vanuit ou-

dere afzettingen.

De vraag blijft bestaan, of bij dergelijk
onderzoek van uit skeletdelen afkomstig ma-

teriaal de milieu-en klimaatsomstandigheden

(en datering) die uit de spectra kunnen

worden herleid, zijn te relateren aan degene
die heersten tijdens het leven van het be-

treffende dier, met andere woorden, of er

een groot verschil in tijd bestaat tussen

het tijdstip van sterven van het individu en

de ouderdom van het in de skeletdelen aan-

wezige sediment. In een -gering- aantal on-

derzochte gevallen op de Afd. Paleobotanie

zou dit verschil niet groot hoeven te zijn.

Hierover is echter moeilijk zekerheid te krij-

gen, daar de omstandigheden bij ieder indi-

vidueel geval weer anders kunnen zijn.
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Summary
A second case of severe alveolar damage in a skull of Mammuthus primigenius from the

Netherlands is described, the first being a left skull half from the river IJssel near

Bingerden (’B’ in fig. 1; see also Cranium 3,1,1986, pp. 17-24).

The present specimen was dredged from the river Waal near Hurwenen (’H’ on the map).
It is a lower half of a skull that was broken just below the nasal aperture. One of the

tusk alveoli thus preserved, the left one, is greatly reduced in size: its diameter ranges

from 1.5 to 4 cm. Though this very narrow tubular structure is open on either end, the

44 cm that can be measured from end to end may represent just about the length of the

alveolus at the time of the event that caused its distortion. The normally developed right
alveolus had reached a length of ± 75 cm by the time of the animals death.

The inner surface of the left alveolus is corrugated and its lower edge swollen, both signs

of an infection that must have caused the loss of the tusk involved. Furthermore, the

maxilla and the premaxillary have fused along the lower edge (fig. 4; the loop marked ’Sm’

is part of the maxilla).
The relative flattening of the premaxillary in the course of the healing process - as

observed in other cases - was counteracted by the growth of cellular structures of the

kind normally present in elephant skulls. The proximal part of the actual alveolus, usual-

ly expected beneath the line of the highest elevation in the premaxillary, has shifted to

a place near the lowest part of the sutura incisiva (fig. 6c, d). Isolated shallow grooves

scattered over the left half of the skull are tentatively interpreted as obliterated frac-

tures.

Damage as described above was to some extent liable to occur within the first 25 years

of a mammoth’s life, when its tusks were still relatively straight and could be used as a

tool for rooting up plants or breaking away ice crusts to reach water.

Pollen analysis of sediment still present in the skull suggested a pleniglacial period

near the middle of the Weichselian (Devensian).

The skull fragment is in the collection of the ’Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie’

at Leiden, cat. nr.: RGM 170047.
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