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Mammoet-conferentie

Dick Mol

Ouderwets

Deze "eerste internationale mammoetconferentie" werd

in het Mekka van het mammoetonderzoek georgani-

seerd, in het Zoölogisch Museum en het Zoölogisch In-

stituut van de Russische Akademie van Wetenschappen
te Sint Petersburg, gelegen aan de oever van de Neva,

tegenover het vermaarde Winterpaleis van de Russische

tsaren, de Hermitage.

Het Zoölogisch Museum is zeer vermaard omdat het

een oud museum is met zeer omvangrijke verzamelin-

gen. Op het gebied van de zoogdierpaleontologie is het

gigantische skelet van een zeer vroege vorm van de

mammoet, de zuidelijke mammoet (Mammuthus meri-

dionalis), met een schouderhoogte van maar üefst 420

cm, zonder meer het vermelden waard. Het is een van

de grootste mammoetskeletten ter wereld. Zeerbekend

is natuurlijk ook de mammoet van deBeresowska rivier,

die in 1900 met huid en haar gevonden werd in de eeu-

wig bevroren bodem van Siberië. Indertijd, in 1901,

werd een expeditie door de Russische Akademie der

Wetenschappen naar Siberië gezonden om het kadaver,

met huid en haar veilig te stellen voor de wetenschap.
Aldus geschiedde, en anno 1996 staat het skelet, slechts

265 cm hoog, samen met een model in de positie van

het aangetroffen kadaver, opgesteld in dit vermaarde

museum. Het is vooral dankzij deze vondst, dat wij zo

goed geïnformeerd zijn over de uiterlijke verschijning

van de wolharige mammoet, die tijdens de laatste Ijs-

tijd, zo'n 100.000 tot 10.000 voor Christus op het Noor-

delijk Halfrond massaal voorkwam. Het was een aan

de koude biotoop aangepaste slurfdrager met een dikke

huid, kleine oren, een relatiefkorte staart een vacht van

donshaar en zeer lange haren, tot wel 115 cm lang.

Fig. 1: Mammoetkoe met kalf. (Tekening van Nina Garutt, Sint Petersburg, 1995)

Fig. 1: Mammoth cowwith calf. (Drawing by Nina Garutt, St. Petersburg, 1995)

Het voorvoegsel mammoet, hier gekoppeld aan het

woord conferentie zal bij menig lezer een associatie op-

wekken van een mega-conferentie, zoals dat ook het ge-

val is bij Mammoet-tanker, een Mammoet-wet of een

Mammoet-fusie. Niets is minder waar. Van 16 tot en

met 22 oktober 1995 vond in Sint Petersburg, Rusland,

het ”First International Mammoth Conference” plaats.

Zo’n 80 onderzoekers van mammoeten, in de ruimste

zin des woords, uit 10 verschillende landen kwamen in

hèt land van de mammoeten bijeen. Vijf dagen lang
werden voordrachten gehouden over veelal de aktueel-

ste onderzoeksresultaten naar mammoeten. Op het ter-

rein van de zoölogie (DNA onderzoek), op het ecologi-
sche en archeologische terrein (de wolharige mammoet

als onderdeel van de biotoop waarvan ook de prehisto-
rische mens deel uitmaakte) en nieuwe spectaculaire

opgravingen.
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De inrichting van het Peterburgse museum is ouder-

wets, zoals we dat bijvoorbeeld aantreffen in het be-

faamde Musée d'Histoire Naturelle in Parijs, of, dichter

bij huis, in het Teylers Museum te Haarlem. Ook de

conferentiezaal is erg ouderwets. Geen moderne tech-

niek, geen microfoons, waardoor helaas de boodschap

van de Russische sprekers niet altijd goed overkwam.

Aan zowel het museum als het instituut van de Akade-

mie van Wetenschappen zijn onderzoekers van wereld-

formaat verbonden. Dè wetenschapper die vrijwel door

iedereen onmiddellijk met de mammoeten in verband

gebracht wordt, is de 77-jarige Dr. Vadim E. Garutt.

Hij was degene die in 1964 een allesomvattend boek

schreef over de mammoet, Mammuthus primigenius

(BLUMENBACH). Nog bijna dagelijks is deze onderzoe-

ker in het museum te vinden.

Een tweede zeer bekende onderzoeker op het gebied

van de IJstijdfauna is Professor Dr. Nikolai Vereshcha-

gin. Hij was het afdelingshoofd en de voorzitter van de

commissie voor het onderzoek naar de mammoet in de

voormalige U.S.S.R.. Hij was ook degene die de expedi-

ties naar de vindplaats Berelekh (Siberië), beter bekend

als een van de Russische mammoetkerkhoven, leidde.

Hier werden ruim 8000 beenderen van minimaal 156

mammoeten gevonden. Deze mammoeten, uit het laat-

ste deel van de Ijstijd, staan er om bekend dat ze rela-

tief klein zijn, zo'n 250 cm hoog. Professor Vereshcha-

gin, nu 87 jaar oud, is net als Garutt nog steeds

gefascineerd van de Pleistocene zoogdierfauna en ook

bijna dagelijks op het instituut aanwezig. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat Garutt als eerste spreker en Ver-

eshchagin als sluiter van de conferentie acte de presen-

ce gaven. De lezing van Vereshchagin, een uitstekend

betoog over de bescherming van het CultureleErfgoed

(het mammoetivoor uit Siberië dat commercieel geëx-

ploiteerd wordt) was indrukwekkend. Hij had zijn me-

dewerkers opdracht gegeven voor zijn betoog een aan-

tal slagtanden (sommige meer dan 3 meter lang, meer

dan 100 kg zwaar en spiraalvormig gekruld) naar de

conferentiezaal te slepen om zo zijn lezing aanschouwe-

lijker te maken. Dat is hem dan ook zeker gelukt.

Relatie Mammoet-Afrikaanse olifant

Onderzoekers uit de Verenigde Staten, Duitsland en

Engeland kregen uitvoerig de gelegenheid om verslag te

doen over het DNA-onderzoek, uitgevoerd op overblijf-

selen van de wolharige mammoet. Lange tijd ging men

ervan uit dat de relatie tussen de Aziatische olifant en

de mammoet zeer nauw was. Een en ander was vooral

gebaseerd op het gebit dat veel overeenkomsten ver-

toont. Maar DNA-onderzoek toont aan dat de relatie

Afrikaanse olifant en de wolharige mammoet veel meer

voor de hand ligt.

Grotkunst

De archeologisch getinte onderwerpen mochten zich

verheugen in een zeer grote belangstelling. Vrijwel alle

zitplaatsen waren bezet toen de grotkunst op het pro-

gramma stond. Naast de "Grot van de Honderd Mam-

moeten" in Rouffignac, Dordogne, Frankrijk is wel de

Kapova-grot in de Oeral een van de bekendste op dit

gebied. De schilderingen van de prehistorische mensen

van de grote dieren uit het IJstijdvak, hebben enorm bij-

gedragen aan het paleontologische onderzoek. Immers,

de paleontologen die zich met dinosauriërs bezighou-

den, hebben niet van dergelijke prachtige voorbeelden.

Zij moeten beschikken over een gezonde dosis fantasie.

Dat de archeoloog Dr. Paul Bahn uit Engeland werd

verzocht zijn dia's over de pas in december 1994 ont-

dekte spectaculaire "Grotte Chauvet" in de Ardeche,

Frankrijk, met schitterende dierschilderingen voor een

tweede keer te vertonen, geeft wel aan dat dit deel van

het symposium zeer tot de verbeelding sprak.

De ivoren beeldjes die bij de mammoethutten(onder-

komens opgetrokken uit grote mammoetbeenderen en

slagtanden) van Kostenki, Mezhirich, Mezin en

Avdeevo, alle in het zuiden van de voormalige Sovjet

Unie, opgegraven zijn, ontbraken niet in de bijdragen

van de Russische archeologen.

Nieuwe ontdekkingen

Siberië is onmetelijk groot. Het ligt dan ook voor de

hand dat de sinds het eind van het ijstijdvak bevroren

bodem steeds nieuwe ontdekkingen zal prijsgeven. Be-

faamd zijn de permafrost fossielen zoals mummies van

wolharige mammoeten (met o.a. maaginhoud), mum-

mies van paarden en reusachtige steppebizons en de ge-

mummificeerde overblijfselen van de wolharige neus-

hoorns. Van deze laatste zijn o.a. de enorme hoorns die

op de schedel gedragen werden, te weten een nasale en

een frontale hoorn, gevonden. Opvallend was het dat

deze hoorns, in tegenstelling tot die van de recente

neushoorns uit Afrika, zijdelings afgeplat zijn. De

hoorns van een wolharige neushoorn konden een lengte
van maarliefst 130 cm behalen.

In 1977 werd Dima, de eerste mammoetbaby in het Ma-

gadan district ontdekt en geborgen. Al gauw volgde er

een tweede, Masja, gevonden op het Yamal-schierei-

land in 1988. Dr. Peter Lazarev van het Wereld Mam-

moet Museum in Yakutsk, Yakutia, maakte op de con-

ferentie een derde vondst van een mammoetbaby
bekend. De vondst werd gedaan op de rechter oever

van de Indigirka in september 1990. Deze permafrost
mummie was niet kompleet, maar vooral interessant

omdat een groot deel van de beenderen nu goed te be-

studeren zijn. Ook de melkslagtandjes, slechts 3 cm lang
werden gevonden. Deze gelden doorgaans als zeer zeld-

zaam omdat ze al binnen het eerste levensjaar van een

olifant, en dus ook van een mammoet, gewisseld worden

door blijvende slagtanden.

Door het Wereld Mammoet Museum in Yakutsk werd

ook een vondst gemeld van een skelet van de wolharige
mammoet. Het skelet werd in augustus en september
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1993 door een expeditie van het museum geborgen naar

aanleiding van de vondst van de schedel 3 km ten wes-

ten van Diring in het Churapchinsky District. Het be-

treft een groot skelet van een relatief jonge mammoet-

stier getuige de niet gefuseerde gewrichten van de grote
beenderen van de ledematen. De lengte van de hume-

rus (opperarmbeen) is 89 cm, die van de scapula

(schouderblad) 68 cm en die van de femur (dijbeen) be-

draagt 104 cm. Het skelet heeft, in gemonteerde staat,

een schouderhoogte van 320 cm cm. Het skelet wordt

toegeschreven aan een late vertegenwoordiger van de

soort Mammuthus primigenius (BLUMENBACH). Veel

onderzoekers spütsen Mammuthus primigenius op in

twee typen, te weten een vroege vorm en een late vorm

of type. De laatste zou vooral gekenmerkt worden door

een groter aantal lamellenen een hogere lamelfrequen-
tie in de laatste molaren (M3) en bovendien zou het

emaille aanzienlijk dunner zijn. Daarnaast gaat men er-

van uit dat de late vorm ook kleiner geweest is dan de

vroege vorm. De late vorm kwam vooral veel voor in het

gebied dat tegenwoordige Yakutia vormt. Het is voor

het eerst dat in Centraal Yakutia een bijna kompleet
skelet van een mammoet gevonden werd. De tot nu toe

bekende skeletten en kadavers uit de permafrost van

Yakutia werden gedaan in het uiterstenoorden.

Een gezamenlijke expeditie van het Wereld Mammoet

Museum en het Paleontologisch Museum uit Nagano

(Japan) heeft het één en ander aan weke delen van

mammoeten opgeleverd. Een voorpoot met een stuk

huid en een stuk huid, zonder wol en haren, met een

lengte van 219 cm en een maximalebreedte van 92 cm

met een kompleet oor mag zeer bijzonder genoemd
worden. Immers, mammoetoren, gezien als een belang-

rijk orgaan voor wat betreft de regulatie van de li-

chaamswarmte, en bij mammoeten zeer klein, zijn zeer

zeldzaam. Zij hebben bij wolharige mammoeten onge-

veer een lengte die slechts een vijfde is van die van bij-
voorbeeld Afrikaanse olifanten. Het stuk huid dat op de

kust van het eiland Bolshoi Lyakhovskoi (Novosibirskie

Islands), 2 km ten zuiden van de monding van de rivier

Bolshoi Eterikan, werd gevonden is 22 mm dik.

Onderzoekers van het Paleontologisch Museum uit

Moskou deden uitvoerig verslag over de opgraving van

de mammoetkuddevan Sevsk, ongeveer 400 km ten zui-

den van Moskou. Hier werden 7 nagenoeg komplete
skeletten van zeer jonge tot zeer oude mammoeten op-

gegraven, plus een groot aantal inkomplete skeletten.

De C14 dateringen duidenop een relatief jonge ouder-

dom, ongeveer 13.950 voor heden. De skeletten van

Sevsk zijn in Nederland goed bekend, omdat zij voor

Mammuthus exilis, afgietsel in collectie van de auteur, (Santa Cruz, Ka-

naaleiland voor de kust van Californië, USA),

Fig. 2: Groot en klein. Bovenkaaksmolaren M3 van (van links naar rechts)

Mammuthus primigenius, klein exemplaar, maximale lengte slechts 14,5 cm, 23 lamellen en mogelijk af-

komstig van een koe en normaal exemplaar. (Beide laatste exemplaren opgevist van de bodem van de Noordzee tussen En-

gelanden Nederland. Collectie Dick Mol.) (Foto Vreeburg, Universiteit Leiden, 1995)

Mammuthus primigenius,

Fig. 2: Large and small. Upper molars M3 of (from left to right) Mammuthus exilis, cast in author s collection, (Santa Cruz, Channel island off the co-

ast of California, USA), Mam-

muthus primigenius,

Mammuthusprimigenius, small specimen, maximal length only 14.5 cm, 23 lamells and possibly belongingto a cow, and

normal specimen. (Last two specimens have been dredged up from the bottom of the North Sea between England and the Ne-

therlands. Collection of Dick Mol.) (Photo: Vreeburg, Universiteit Leiden, 1995)
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het eerst inEmmeloord tentoongesteld werden in 1993.

De vondst van Sevsk is buitengewoon belangrijk, omdat

vastgesteld kon worden dat de skeletresten van de

mammoeten van deze vindplaats aan één-en- dezelfde

kudde kon wordentoegeschreven. Opmerkelijk was ook

de grootte van deze wolharige mammoeten: de grootste,

een oude stier was slechts 240 cm hoog.

Vanuit Noord-Amerika werd een echte dwergmam-

moet, Mammuthus exillis, gepresenteerd. In augustus

1994 werd een kompleet skelet opgegraven op Santa

Rosa, een van de vier Kanaaleilanden voor de kust van

California. Het is het eerste skelet van een dwergmam-

moet, zo'n 160 cm hoog. Zijn voorouderwas de Colum-

bus mammoet (Mammuthus columbi) die een schou-

derhoogte van ruim 400 cm kon bereiken. De

ontdekking van dit skelet is van grote wetenschappelijke

waarde omdat het kan dienen als vergelijkingsobjekt

met andere dwergen van de olifanten uit het IJstijdvak.

Zo zijn er ook dwergolifanten (als voorbeeld noem ik

hier slechts Elephas falconeri) bekend van de Middel-

landse Zeeëilanden die aanzienlijk kleiner waren. Die

van het eiland Sicilië bereikten een hoogte van minder

daneen meter: gemiddeld 90 cm hoog.

In de reeks lezingen ontbrak een bijdrage over de enor-

me hoeveelheidmammoetresten van de Noordzee tus-

sen Engeland en Nederland niet. Indrukwekkend is het

grote aantal mammoetkiezen van het vondstgebied
rondom de zo genoemde Bruine Bank, ongeveer 50 mijl

ten Westen van IJmuiden. Ze zijn opgevist door vissers

die op platvissen vissen en met grote netten over de zee-

bodem schrapen. Men schat dat er de laatste vijfentwin-

tig jaar zeker 50.000 mammoetkiezen opgevist zijn en

aan land gebracht. Deze liggen voor een groot deel in

Nederlanse musea en particuliere collecties te wachten

op een wetenschappelijke bewerking.

Wrangel eiland

Vanzelfsprekend werd er op de conferentie uitvoerig

gesproken over de mammoeten van het eiland Wrangel,

gelegen boven 70 graden Noorderbreedte in Noord

Oost Siberië. Deze mammoeten baarden opzien, enkele

jaren geleden omdat a) zij de jongste mammoeten van

het Noordelijke Halfrond zijn (zij leefden op het eiland

Wrangel tot ongeveer 2000 jaar voor Christus) en b)
ook de Wrangel mammoeten dwergen zouden zijn. Dit

laatste blijkt nu onjuist te zijn. Naast molaren (kiezen)

zijn er nu ook beenderrestengevonden en deze worden

toegeschreven aan relatief grote dieren. Zo is de vondst

van een dijbeen bekend gemaakt van 98 cm, dat voor

kort op Wrangel gevonden is door de geoloog S. Varta-

nyan, de ontdekker van de Wrangel-mammoeten. Ter

vergelijking: de Beresowska mammoet met een schou-

derhoogte van 265 cm heeft een dijbeen van 103 cm.

Andere beenderen van Wrangel tonen aan dat we te

maken hebben met een mammoet van ruim 250 cm

schouderhoogte, dus geen echte dwerg zoals van de ka-

naaleilanden voor de kust van Californië. Bovendien

bleek een deel van de molaren verkeerd te zijn geïnter-

peteerd. Niet alle molaren bleken kompleet te zijn, het-

geen onderzoekers nog wel eens op het verkeerde been

kan zetten. Vanwege hun spectaculaire geologische ou-

derdom blijven de mammoeten van Wrangel echter

zeer bijzonder. De holocene mammoet van Wrangel

werd onlangs beschreven als een ondersoort van de

wolharige mammoet: Mammuthus primigenius vrange-

liensis.

Van dit eerste internationale mammoetsymposium zul-

len "Proceedings" worden uitgegeven hetgeen lovens-

waardig is. Er is een groot aantal zeer interessante on-

derzoeksresultaten gepresenteerd die naar mijn mening

een wijde verspreiding behoeven. Deze zullen daarnaast

ook wel grotendeels elders, in vele verschillende tijd-

schriften gepubliceerd worden. De Russische bijdragen

zullen in dat geval dan voor velen ontoegankelijk zijn

omdat ze in het Russisch gesteld zijn en veelal geenEn-

gelse samenvatting bevatten. Er zijn net voor het begin

van het symposium de abstracts gepubliceerd in Cvtolo-

gy, volume 37, 1995 (Pp. 593-720), uitgegeven door de

Russian Academy ofSciences (Zoological Institute) ge-

redigeerd door G. Baryschnikov, I. Kuzmina en J. Saun-

ders.
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