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Oud nieuws
Gerard Willemsen

De titel van deze nieuwe nulnlek houdt niet

In dat u hlen gedateende lenlchten kunt aan-

tneffen ( al IA een zekene uenoudenlng lij-

een halfjaanlijk/,e penlodlelt niet helemaal te

venmijden; we zijn nu eenmaal geen dagblad ),

maan dat u nieuwtje/, ove/i oude zalmen, d.w.z.

zoogdlenpaleontologl/che. zaken, kunt tegen-
komen. Die nieuwtjes loonden hen en den uit

de vaklltenatuun van het laatste halfjaan ge-

vlet ( of gegnaven, om In />iljl te blijven), en

af- en toe gewoon uit de knant.

Nu ziet uw nedacieun ook niet alle/,, du/ al/,

u een/, iet/, tegenkomt uiaanvan u denkt.:'Dat

!/> let/, voon die nieuwe nubnlei-t'
,

maak mij en

dan genu/,t op attent. Deze l-ceen gaat het oven.

olifantje/,, mleneneten/, en elenleggen/,, oven

apen en zelf/, oven vogel/ en vananen. De be-

ginnen echten met «

J J\J

NOORDER DIERENPARK Henk Hiddingh

In het Biochron van het Noorder Dierenpark
is sinds kort een puntgave replica te bewon-

deren van de babymammoet ’Dima’. Na een ver-

blijf van zo’n 40 000 jaar in de eeuwig bevro-

ren toendrabodem van Siberië werd het mam-

moetje in 1977 door goudzoekers gevonden. Het

is het meest complete mammoetkadaver dat tot

op heden is opgegraven.

In het Biochron, het museum over de geschie-
denis van het leven op aarde, wordt in de ex-

positie ’fossielen, versteend leven’ ruime

aandacht besteed aan de mammoet. Naast een

afgietsel van een complete schedel van een

mammoet waren er ook al een stukje huid en

een pluk mammoetwol te zien. Wat nog ontbrak,

was een complete mammoet. Nadat alle pogin-

gen om een afgietsel van ’Dima’ te bemach-

tigen op niets waren uitgelopen, werd als

laatste redmiddel een beroep gedaan op par-

tijleider Gorbatsjov. En met succes! Binnen

enkele weken berichtte het museum van Lenin-

grad, dat men zou pogen een afgietsel van

het wereldberoemde fossiel voor ons te ma-

ken. Weer enkele maanden later bereikte het

blijde bericht Emmen, dat bij een scheepsbe-

vrachtingskantoor in Rotterdam een grote

kist uit de Sovjet Unie was aangkomen. Bij

het uitpakken van deze kist werd het enthou-

siasme al snel wat getemperd, want de kwali-

teit van de replica was bepaald niet om over

naar huis te schrijven. De vorm en detaille-

ring waren prima, maar de aard van het ge-

bruikte materiaal beloofde een zeer beperk-

te levensduur. Om geen risico’s te lopen,
is het mammoetje daarom direct overgebracht

naar de afdeling museumtechnische werken

van Dennenoord in Zuidlaren. Hier heeft men

er met gebruik van de modernste technieken

en duurzame materialen een nieuw afgietsel

van gemaakt.
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Bij de afbeeldingen:

Ongeveei 40 000 jaa/i ge-leden véél het lalg-

mammoetje In een spleet in cLe (Levionen toen-

dialoden.

Het kadavei <Lleef duizenden ja/ven puntgaaf,

leuxiaid in het. i/A, totdat een langAAtiomend

livleitje het '

giaf' opende en deze (Laly-

mammoet gevonden loeid.

MERKWAARDIG DIER

UIT MESSEL

Aan bijzondere vondsten zijn de mensen, die

de fossielen uit Messel (bij Darmstadt) be-

werken, intussen wel gewend. Meer over deze

vindplaats van eocene fossielen vindt u el-

ders in dit blad. Onlangs werd uit Messel

een drietal complete skeletjes vanHetero-

hyusbeschreven. Heterohyus hoort bij de fa-

milie van de Apatemyidae, een aan de insek-

teneters verwante'groep. Apatemyidae zijn be-

kend uit het vroege tertiair van zowel Euro-

pa als Noord-Amerika, maar tot op heden was

er nog geen postcraniaal materiaal beschre-

ven. De skeletjes uit Messel werpen een ge-

heel nieuw licht op de levenswijze van deze

beestjes. Heterohyus was een 10 centimeter

lang diertje, waarbij nog eens 15 centimeter

voor de staart komt. Een paar dingen vallen

op aan het skelet. De schedel is naar verhou

ding groot en zwaar en heeft grote, ver naar

voren geplaatste snijtanden. Het postcraniale

skelet wijst op een leven in de bomen. Opval-
lend is, dat de tweede en de derde vinger

veel langer zijn dan de andere vingers. Een

dergelijke combinatie van grote, naar voren

staande snijtanden en één of twee verlengde

vingers vinden we ook terug bij een tweetal

levende typen zoogdieren: het vingerdier of

aye-aye ( Daubentonia madagascariensis), ,
een

halfaap van Madagascar, en de buideleek-

hoorns van het geslacht Dactylopsila van

Nieuw Guinea en Noord-Queensland.

Bij het vingerdier zijn de derde en de vierde

vinger extreem lang, bij Dactylopsila is dat

de vierde vinger. Deze aanpassingen hangen

samen met hun voedingsgewoonten. Beide soor-

ten gebruiken hun grote snijtanden om de bast

van een boom te trekken en zo de ruimten te

openen waarin zich de larven van allerlei

kevers bevinden. Vervolgens worden die lar-

ven met de verlengde vinger naar buiten ge-

peuterd. Opvallend is overigens, dat op Ma-

dagascar noch op Nieuw Guinea spechten voor-

komen, die zich ook met een dergelijke prooi

voeden. De beide onderzoekers veronderstel-

len nu, dat Heterohyus een soortgelijke le-

venswijze had. Een voor zoogdieren vrij unie-

ke levenswijze, die blijkbaar drie maal ont-

stond op verschillende tijden en plaatsen en

in verschillende groepen.

KOENIGSWALD, W. VON, 1987: The ecological
niche of an extinct group of mammals, the

early Tertiary apatemyids. Nature, 326,

595-596
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OUDSTE NACHTAAPJE

Van de vele soorten aapachtigen is er maar

één een echt nachtdier: het nachtaapje (genus

Aotus). Het nachtaapje hoort bij de groep van

de breedneusapen (Platyrrhini), die uitslui-

tend in de Nieuwe Wereld voorkomt. Het nacht-

aapje is een hooggespecialiseerde soort. Nu

is uit het Midden Mioceen (12-15 miljoen jaar

geleden) van La Venta (Colombia) een voorou-

der van het nachtaapje, Aotus dindensis be-

schreven. De lijn van het nachtaapje is daar-

mee veel ouder dan werd aangenomen.A. dinden-

siswas ook al een gespecialiseerd nachtdier.

De onderzoeksresultaten wijzen erop, dat de

apen van de Nieuwe Wereld al in het Mioceen

een snelle radiatie doormaakten.

SETOGUCHI, TAKESHI & ROSENBERGER, 1987: A fos-

sil owl monkey from La Venta, Colombia.

Nature, 326, 692-694

ZWERFTOCHTEN VAN DE

REUZENMIERENETER
De reuzenmiereneter (Myrmecophaga tridactyla)

is tegenwoordig een typische Zuidamerikaan.

Zoals zovele Zuidamerikanen heeft ook de mie-

reneter een poging tot emigratie gewaagd, en

wel in het Vroeg Pleistoceen. De deuren wer-

den geopend door het ontstaan van de landeng-

te van Panama, zo'n drie miljoen jaar geleden.
In pleistocene afzettingen bij Sonora in Mexi-

co is een metacarpale gevonden van de reuzen-

miereneter
.

Het betreffende gebied is tegenwoordig veel

droger en woestijnachtiger en de reuzenmie-

reneter komt er niet meer voor. Hij behoorde

niet tot de blijvers, in tegenstelling tot

bijvoorbeeld de opossum, ook afkomstig uit

het zuiden, die inmiddels al tot de Verenig-
de Staten is doorgedrongen. In totaal is nu

van een tiental families bekend dat zij naar

het noorden migreerden. Daaronder zijn de

reuzenluiaards, de gordeldieren en glypto-

donten. Fossielen van de reuzenmiereneter

zijn verder slechts bekend uit een grotafzet-

ting in Brazilië en van een plaats in Uru-

guay. De vindplaats bij Sonora ligt 3000 km

ten noorden van de noordgrens van het huidi-

ge areaal.

SHAW, CHR. A. & McDONALD, H.G., 1987: First

record of giant anteater (Xenarthra, Myr-

mecophagidae) in North America. Science,

236, 186-188

DE VOGEL ROC

ONTDEKT?

Op 13 mei promoveerde in Utrecht Peter Wee-

sie op zijn proefschrift 'The Quaternary avi-

fauna of Crete, Greece'. Namens de redactie

proficiat! Op de inhoud van het proefschrift

gaan we hier niet in, omdat Peter zelf in

een volgend Cranium-nummer e.e.a. over zijn
onderzoek zal vertellen. Eén ding wil ik er

echter uitlichten. Een endemische, grote en

nu verdwenen ondersoort van de steenarend

heeft hij Aquila chrysaetos simurgh, naar de

mythische vogel Simurgh of Roe genoemd.

SHAW & McDONALD, 1987

Het bij Sonora gevonden der-

de metacarpale van een reu-

zenmiereneter in dorsaal en

p roximaal aanzicht.

Naar
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Volgens de legende was dat een reuzenvogel,
die er zelfs met olifanten in z'n klauwen

vandoor kon gaan. Hoewel niet is aangetoond,

dat de door Peter Weesie beschreven arend te-

gelijk voorkwam met de bekende Kretenzische

dwergolifantjes, oppert hij de mogelijkheid dat

deze legende terug zou gaan op deze fossiele

steenarend, die inderdaad in staat moet wor-

den geacht een (eventueel jong) dwergolifantje
buit te maken. Bovendien is het van steen-

arenden bekend, dat ze wel eens met hun prooi

rond willen vliegen, iets wat bijv. gieren

nooit doen.

NOG EEN

OLIFANTEN-ETER

De arend van Peter Weesie was niet de enige

liefhebber van dwergolifantjes, althans als

het aan JARED M. DIAMOND ligt. Hij schreef in

Nature (326, 832) over de mogelijkheid dat de

Komodo-varaan ontstaan is als predator van

dwergolifanten. Deze hypothese is overigens

voor het eerst door AUFFENBERG naar voren ge-

bracht. Komodo-varanen(Varanus komodoensis)

zijn met hun lengte van drie meter de grootste

hagedissen ter wereld. Ze komen voor op de

Indonesische eilandjes Flores en Komodo en

op drie kleinere eilandjes. In het Pleisto-

ceen vormden deze eilandjes één landmassa.

Volledig uitgegroeide volwassen Komodo-vara-

nen eten vooral 'grote zoogdieren, zoals her-

ten, varkens en geiten. Het probleem is ech-

ter, dat alle grote prooidieren van de Komo-

do-varanen na 300 v Chr. door de mens zijn

ingevoerd. De vraag .is, wat de dieren voor

die tijd aten. Op Flores leefde in het Vroeg

Pleistoceen een dwergolifant. Vandaar de

suggestie, dat de Komodo-varanen zich als

gespecialiseerde predatoren van deze dieren

ontwikkelden. Mogelijk werden de olifantjes

uitgeroeid door de mens, die echter tevens

voor nieuwe prooidieren zorgde. Dwergolifan-

ten zijn ook bekend van Timor, Sumba, Celebes

en van Mindanao. Waarom zouden op dergelijke

olifantjes gespecialiseerde predatoren nu

zo'n beperkte verspreiding hebben? Dat is

moeilijk in te zien, en het is ook niet zo.

Fossielen van verwante reuzenvaranen zijn ook

op Timor en Java gevonden en er zijn onbeves-

tigde berichten, dat de Komodo-varaan ook nu

nog op Sumbawa zou voorkomen. In elk geval

was de verspreiding van reuzenvaranen voor-

heen veel groter dan tegenwoordig. Mogelijk
kwamen grote, van dwergolifantjes levende

hagedissen voor de komst van de mens op vele

eilanden voor.

WAAR KOMEN DE

MONOTREMATA

VANDAAN ?
De Monotremata of eierleggende zoogdieren,

waartoe het vogelbekdier en de mierenegel

behoren, vormen een in velerlei opzichten

op zichzelf staande groep zoogdieren. Ze ver-

tonen een aantal unieke kenmerken, waarvan

het leggen van eieren er maar één is. De

jongste ontdekking is, dat het vogelbekdier
in het bezit is van elektrische zintuigen,

die zich in de snavel bevinden. Dit komt bij

geen enkel ander zoogdier voor.

Fossielen van Monotremata zijn uitermate zeld-

zaam en het ontstaan van deze groep blijft

onduidelijk. Van belang was dan ook de be-

schrijving van een soort, Steropodon galmani,
uit het Onder Krijt van Australië, in 1985.

Steropodon is een monotremaat, en aanvanke-

lijk dacht men, dat deze soort vrij hoog ont-

wikkelde zgn. tribosphene kiezen had (Overi-

gens zijn alleen onderkaakskiezen bekend).
Dat zou betekenen, dat de Monotremata zich

pas vrij laat van de rest van de zoogdieren

afsplitsten. Een drietal onderzoekers heeft

echter opnieuw naar het materiaal gekeken

en concludeert, dat de kiezen helemaal niet

van het tribosphene type zijn, maar daar al-

leen maar erg op lijken. Daarmee komt een

nauwe verwantschap met een vrij laat (nl. uit

het Krijt) type zoogdieren op losse schroeven

te staan. De onderzoekers leidenSteropodon
- en daarmee de Monotremata - af van een ty-

pe zoogdier van vóór het ontstaan van tribo-

sphene kiezen en denken, dat de Monotremata

zich al in de Jura afsplitsten.

KIELAN-JAWOROWSKA, Z.
,

CROMPTON, A.W.& JEN-

KINS'jr., F.A., 1987: The origin of egg-

laying mammals. Nature, 326, 871-873

ELEPHANTILLAGES

Zo luidt de titel van

een tentoonstelling
over mastodonten, mam-

moeten en olifanten.

Deze expositie is een

coproductie van het

Musée en Herbe en het

Museum National d'His-

toire Naturelle, beide

in Parijs. Allereerst

besteedt de expositie

aandacht aan de evolu-

tie van de olifanten.
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Er is verder uitgebreid aandacht voor de

mammoet. Zo zijn er reconstructies te zien

van een prehistorische hut van mammoetbeen-

deren, zoals die in de Sowjet Unie gevonden

zijn, van de grot van Rouffignac met zijn wand-

schilderingen, van een mammoetjacht en van

een mammoet op ware grootte. Verder zijn er

prehistorische voorwerpen van been, met mam-

moeten erin gegraveerd. De Siberische mam-

moetlijken komen aan de orde, onder meer door

een afgietsel van de babymammoet en resten

van mammoeten met weke delen. Het gedeelte

over olifanten gaat in op de beide recente

soorten. De biologie van dit dier wordt be-

handeld, evenals zijn rol in de geschiedenis

(Hannibal) en de relatie met de mens. Daar-

bij valt onder meer te denken aan de mytholo-

gie, de jacht en de ivoorhandel.

Ook van Nederlandse zijde is er inbreng in

deze tentoonstelling geweest, nl. in de vorm

van de replica-set voor het onderwijs 'De

evolutie van de olifant', die is ontwikkeld

in Utrecht en uitgevoerd door het Laborato-

rium voor Museumtechnische Werkzaamheden in

Amsterdam. Er wordt gewerkt aan een frans-

talige handleiding, zoals die nu oak al be-

staat voor de evolutie van het paard.
Tot 15 september 1988 is de tentoonstelling

te zien in het Musée en Herbe, Jardin d'Ac-

climatation, Boulevard des Sablon, Bois de

Boulogne, Parijs. Daarna zal de tentoonstel-

ling rondreizen, om in 1989 in het Museum

National d'Histoire Naturelle te worden op-

gebouwd. Voor wie het komend jaar eens in

Parijs mocht komen vermoedelijk de moeite

waard.

GESLACHTSNAAM

REUZENHERT

Zoals ten aanzien van een vrij groot aantal

andere dieren, heerst er ook ten aanzien van

het reuzenhert enige nomenclatuurverwarring.
Auteurs kiezen voor Megaloceros Brookes, 1828

of voor Megaceros Owen, 1844. Dr. Adrian M.

Lister (Universiteit van Cambridge) heeft de

moeite genomen om uit te zoeken welke naam

prioriteit heeft en komt tot de conclusie

dat dit Megaloceros is. Dit houdt onder meer

in dat de redactie van uw tijdschrift lange

tijd op het verkeerde paard (hert) gewed heeft.

Interessant is, dat de vorm Megaloceros niet

die is, welke oorspronkelijk door Brookes werd

opgesteld; dit "was Megalocerus. Deze vorm is

echter sinds 1828 nauwelijks gebruikt, en ge-

zien de Code voor de Zoologische Nomenclatuur

prioriteit op basis van ge.bruik toelaat, is

de sinds 1945 veelvuldig gebruikte naam

Me-

galocerosvoorgesteld als definitieve ge-

slachtsnaam van het Reuzenhert. De volledige
naam van dit dier luidt dan:Megaloceros gi-

ganteus(BLUMENBACH).

LISTER, ADRIAN M.,1987: Megaceros orMegalo-

ceros?The Nomenclature of the Giant Deer.

Quaternary Newsletter, 52, 14-16
HvE


