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GEOCOMmunicatie 25

over fossielen vanaf,

het ontstaan van het leven,

(of wat daar op lijkt),

tot maatregelen

tegen illegale

handel

A.J.+(Tom) van Loon*

Inleiding

Fossielen uit het Precambrium: biogene

oorsprong oudste ‘fossielen’ ter discussie

Zo’n tien jaar geleden stamden de oudste fossielen

uit gesteenten van 3,45 miljard jaar geleden. Inmid-

dels is de organische oorsprong van deze ‘fossielen’ ech-

ter ter discussie gesteld. Dat is niet zo vreemd als het op

het eerste gezicht mag lijken, want hoe ouder (en primi-

tiever) het leven, hoe moeilijker hun restanten te interpre-

teren zijn. Dat geldt zeker voor derestanten van de eerste

levensvormen op aarde.

De discussie over de 3,45 miljard jaar oude ‘fossielen’

betekent overigens niet dat daarmeede oorsprong van het

leven op aarde dichterbij in de tijd gekomen is. Integen-

deel, in 1996werd een opvallend artikel gepubliceerd over

grafietinsluitsels die in Groenland waren gevonden in

apatietkristallen. De verhouding tussen de diverse kool-

stof-isotopen (een relatieflage concentratievan C-13) was

(en is) niet goed te verklarenals het niet gaatom de resten

van (uiteraard zeerprimitieve) organismen. De desbetref-

fende gesteenten zijn minstens 3,85 miljard jaar oud, en

hoewelbij grafietinsluitsels geen sprake is van echte fos-

sielen, werden deze toch beschouwd als geochemische

bewijzen voor het bestaan van leven destijds. Op zichzelf

opmerkelijk, want deaarde stond toen bloot aan een zwaar

bombardementvan meteorieten; nietbepaald een milieu

waarinje je het ontstaan van leven gemakkelijk kunt voor-

stellen.

De Groenlandse gesteenten waarin de apatietkristallen met

de grafietinsluitsels waren gevonden waren geïnterpreteerd

als ‘banded iron formation’(een type gesteente dat in het

vroege Precambrium op tal van plaatsen is gevormd, en

waarvan de vorming op enigerlei - maar nog niet geheel

duidelijke - wijze lijkt samen te hangen. De afwisseling

van ijzerrijke en minder ijzerrijke laagjes zorgt voor het

karakteristieke beeld van banden. Het desbetreffendege-

steente heeft sinds de vondst van het ‘organische’ grafiet

uiteraard veel belangstelling van aardwetenschappen ge-

trokken. Dat leiddeonder meer tot een zorgvuldige nieuwe

kartering van het gebied, en tot analyse van de gesteen-

ten. Bij die analyse kwamen eigenschappen aan het licht

diesterk afwijken van die van andere ‘bandediron forma-

tions’. Zo wijken deconcentraties van de sporenelementen

sterk af. Volgens deonderzoekers gaat het om een magne-

siumrijk vulkanisch gesteente dat door tektoniek sterk is

verkneed, en waarin intrusies van kwartsrijke vloeistof-

fen hebben gezorgd voor een soort banding. Maar die zou

niet van sedimentaire aard zijn: het zou in zijn totaliteit

om een stollingsgesteente gaan. Daarin kunnen uiteraard

geen fossielen voorkomen, wat betekent dat de grafiet-

insluitsels een niet-organische oorsprong moeten hebben.

De discussie is fel opgelaaid. De geochemicus Stephen

Mojzis die in 1996 met het opzienbarende bericht over de

‘fossielen’ kwam, is nu van oordeel dat het desbetreffende

pakket weliswaar geen typische ‘banded iron formation’

is, maareen kwartsrijk sedimentgesteente dat doormagne-

siumrijk magmais geïntrudeerd. Denieuweanalyses zou-

den irrelevant zijn omdat die op het magmatische deel

betrekking hebben, en niet op het sedimentaire gedeelte

waarin volgens hem de grafietinsluitsels voorkomen. Hij

vindtbij dieopvatting echterweinig medestandersmeer.

De discussie zal echter zeker nog een tijd doorgaan.

Referenties: 1, 4, 5

Dit is, zoals ik al geruime tijd geleden heb aangekondigd,

mijn laatste bijdrage in de vorm van een GEOCOM-

municatie. De reden is zeker niet dat er niets meer te ver-

tellen valt, maar na ruim zes jaar een bijdrage in ieder

nummer moetje oppassen nietbij ‘het meubilair’te gaan

horen. En inmiddels heeft mijn roep van destijds om een

opvolger alweer geruime tijd geleden succes opgeleverd,

in de vorm van de ‘Lapilli’ die door Lars van den Hoek

Ostende tot een inmiddelsook al groot pakket zijn opge-

bouwd; hij is een waardig opvolger!

Voor de talrijke reacties die ik in de loop van de tijd van

de lezers mocht ontvangen, zeg ik hartelijk dank, evenals

voor hun suggesties en hun soms -
terecht!

-
kritische com-

mentaren. En uiteraard wil ik graag mijn erkentelijkheid

tonen jegens de redactie die er steeds weer voor zorgde

dat mijn bijdragen in steeds mooierevorm werden gepre-

senteerd. Ik hoop daarvan in de toekomst ook nog wel

eens van te genieten, want - ook al zal dat dan zeker in

een andere vorm gebeuren - ik zal vast nog wel eens iets

te vertellen hebben. Maar nu nog een ‘ouderwetse’

GEOCOMmunicatie, met wat nieuwtjes over fossielen,

van het eerste begin van het leven tot de dag van vandaag.
Want als ik iets heb hopen te bereiken met deze serie bij-

dragen, dan was het wel dat alle WTKG’ers zich ervan

bewust zouden worden (en dat nu hopelijk ook zijn!) dat

er ook veel vreugde valt ter beleven aan de geologie uit

era’s van voor het Tertiair, evenals aan recente geologie.
Die vreugde hoop ook ik nog lang te beleven.
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Fossielen uit het Paleozoïcum: de eerste

sporen op het land

Dieren hebben zich veel eerder op het land gewaagd

daneerder werd aangenomen. Veel eerder betekent hier:

ongeveer 40-80 miljoen jaar. Tot nu toe waren deoudste

duidelijke sporen van dieren op het land afkomstig van

spinachtigen en duizendpootachtigen die omstreeks 420

miljoen jaar geleden leefden.Nog oudere ‘sporen’, van on-

geveer460 miljoenjaar geleden, worden doordemeeste pa-

leontologen nietbeschouwdalsechtesporen, maar als struc-

turen diezijn ontstaan dooreen samenloop van processen.

Nu zijn er echternog veeloudere sporen gevonden diegeen

enkele twijfel over hun oorsprong laten bestaan. Het gaat

om sporen in een zandsteen die ongeveer505 miljoenjaar

geleden, op de grens tussen Cambrium en Ordovicium,

werd gevormd in wat nu de Canadese staat Ontario is. Op-

vallend is hierbij dat het niet gaatom afzettingen die min

of meer op de grens tussen land en zee zijn gevormd (wat

te verwachten zou zijn, omdat het dierlijk leven zich in zee

heeftontwikkeld), maar om eolische afzettingen. Dat blijkt

uit de windribbels (eerder ten onrechte als stroomribbels

geïnterpreteerd) die in het pakket te vindenzijn. Het is ove-

rigens nietuit te sluiten dat het gaat om kustduinen, ofwel-

licht zelfs de hoogste delenvan een strandafzetting; dan is

de zee dus niet verafgeweest.

Een verrassend facet is dat het niet gaat om onduidelijke,

kleine sporen van een onduidelijke vorm van leven. De

sporen zijn zo duidelijk dat deonderzoekers konden vast-

stellen dathet moet gaanom een diermet 16-22poten, die

bovendieneen staart achter zich aansleepte. Dit maakt het

waarschijnlijk dat het om een geleedpotig dier ging (een

arthropode), mogelijk een duizendpootachtige. Het moe-

ten goed ontwikkelde dieren zijn geweest, van ongeveer

een halve meter lang.
Wat de dieren ertoe noopte om het land op te zoeken is

niet duidelijk. Het kan haast niet anders dan dat het om

een tijdelijk bezoek ging, hetzij om aan ‘jagers’ in zee te

ontkomen, hetzij om eieren te leggen, hetzij om te paren.

Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat ze het land opgingen

om voedsel te zoeken, want van (andere) landdieren uit

dietijd is nog nooit een spoorgevonden, en deoudst beken-

de landplanten stammen uit dezelfdetijd en bestonden uit

algenmatten die zekergeen beter voedsel opleverden dan

in zee te vinden was. Geheel uit te sluiten dat het om een

zoektocht naar voedsel ging is het echter niet: ook in dit

verre geologische verleden moeten veel dode zeedieren

door de golfwerking op het strand zijn geworpen. Moge-

lijk waren de dieren die desporenachterlieten aaseters die

op deze wijzegemakkelijk (want zonder concurrentie) aan

eten konden komen.

Hoe het ook zij, het idee dat de flora zich eerst goed op het

land gevestigd moest hebben voordat er dierlijk levenop

het land mogelijk was, lijkt met deze vondst achterhaald.

Daarbij moet dan wel worden aangetekend datTom Clarke,

in een commentaarop deze vondst, opmerkt dat niet bij

voorbaatmag worden uitgesloten dat de datering van het

betrokken gesteenteonvoldoende accuraat is.Hij steltdan

ook voorzichtig dat dezeenevondst nogonvoldoendeaan-

leiding is om alle boeken over de ontwikkeling van het le-

ven op aarde te herschrijven.

Referenties: 3, 8

Fossielen uit het Mesozoïcum: een

verspoeld bos

Depaleobiogeografie van het vroegeresupercontinent

Gondwanalandis, voor wat het huidige Afrikabetreft,

in sterke mate gebaseerd op
fossiele vertebraten. De laat-

ste tijd gaanechter ook steeds meer vondsten van planten

een rol spelen. Dat is van belang omdat die - samen met de

vertebraten - goed inzicht kunnen geven in het paleokli-

maat. Fossiele plantenresten zijn echter vaak onvolledig,

waardoor het moeilijk is om de verschillende onderdelen

aan elkaar te koppelen; vaak hebben wortels, stammen,

bladerenen vruchten van een bepaalde plant danook ver-

schillende namen. De vondst van complete planten is dan

ook van groot belang om een juist beeld te krijgen van de

eigenschappen van de vroegere flora.

In Mali hebbenonderzoekers nu eengrootaantal verspeel-
de bomen aangetroffen. Helaas gaat het in alle gevallen

om exemplaren van slechts één soort, maar daarvan is dan

wel zoveel materiaal letterlijk voor het oprapen dat vrij-
wel alle eigenschappen nu goed bekend zijn. Het gaat om

Metapodocarpoxylon libanoticum (Edwards) Dupéron-

Laudoueneix& Pons, die is aangetroffen in wat informeel

wordt aangeduid als de ‘ContinentalIntercalaire’.De ou-

derdom van deze continentale afzetting is niet goed be-

kend, maar wordt verondersteldovereen te komen met ma-

rieneafzettingen tussen het Namurienen hetCenomanien;

het pakket in noordoost Mali waarin de exemplaren van

Metapodocarpoxylon werden aangetroffen, wordt veron-

dersteldte daterenuit Laat-Jura tot Vroeg-Krijt.

Op de vindplaats, die in noord-zuid richting enkelekilo-

meters lang is en in oost-west richting ongeveer een halve

kilometer breed, komen grote hoeveelhedenverkiezelde

stammen voor. Deze zijn alle duidelijk verspoeld, en lig-

gen horizontaal in een afzetting diebestaat uit soms door

mangaan- en ijzeroxiden verkitte conglomeraten en grof-

korrelige zandstenen; soms zijn de afzettingen nog nau-

welijks verhard. De zandstenen vertonen trogvormige

scheve gelaagdheid; in de conglomeraten zijn geen sedi-

mentairestructuren aangetroffen. De karakteristieken wij-

zen alle op de afzetting van een verwilderde rivier waarin

water (soms) met een hoge energie stroomde. De boom-

stammen liggen voor hetovergrote merendeelgeoriënteerd

in een noordoost-zuidwestrichting, wat een aanduiding is

voor de stroomrichting. In de stammen komen verkiezelde

opvullingen van sedimentin barsten voor. Kennelijk zijn

debomen tijdens het transport in derivier veelvuldig hard

tegen de grond of tegenbanken geslagen, waarbij breuk-

vorming optrad.
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De grootte van de stammen loopt uiteen, maarer zijn tal-

rijke exemplaren met een doorsnede van meer dan 60 cm.

Deze zouden, in analogie met wat er van debomenuit die

tijd bekend is, afkomstig moeten zijn van bomen met een

hoogte van 35-50 m. Van de stammen hebben de onder-

zoekers monsters genomenwaarvan slijpplaatjes zijn ge-

maakt die ze met de microscoop hebben onderzocht. Uit

de zo waargenomenkarakteristieken kon de soort goed

worden vastgesteld. Het gaat daarbij om een conifeer, die

behoort tot de inmiddels uitgestorven groep van de

Podocarpaceae, die zowel in tijd als in ruimte slechts een

beperkte verbreiding hadden. Metapodocarpoxylon was

een harsrijke soort van dit taxon.

De onderzochte monsters blijken zeer slecht ontwikkelde

jaarringen te hebben. Dit wijst op een stabielklimaat met

weinig verschillen tussen de diverse seizoenen. Dat sluit

aan bij eerdere veronderstellingen dat er in het Mesozoï-

cum veel minderuitgesproken seizoenenwaren dan nu het

geval is, zeker in de zone tussen 32°N.B. en 32°Z.B. De

vindplaats in Mali ligt inderdaadruimschoots binnen deze

band.

Waarschijnlijk groeide Metapodocapoxylon in een moe-

rassige omgeving meteen warm, droog klimaatwaarniet-

temin ruimschoots water aanwezig was. Waarschijnlijk
heeft een zware regenstorm grote hoeveelhedenbomen in

het moeras geveld, waarna deze doorde aangezwollen ri-

vier werden meegesleurd.

Referentie: 2

Fossielen op de K/T-grens: de relatie tussen

planten en insecten

De massale uitsterving van soorten op (of om) de

grens tussen Krijt en Tertiair was niet voor iedere groep

planten of dieren even ernstig. De insecten vormen een

groep die er relatiefweinig onder lijkt te hebben geleden.

Als reden daarvoor worden wel hun geringe afmetingen,

hun flexibele levenswijze en hun grote aantal individuen

genoemd. Er zijn echter veel minderfossiele exemplaren

bekend van insecten dan van veel andere diergroepen. De

schijnbaar geringe invloed van de inslag op de K/T-grens

op deze groepzou volgens sommige onderzoekers danook

kunnen berusten op een statistisch niet erg verantwoord

aantal vondsten voor en na de inslag.

Een creatieve aanpak dooreen aantalAmerikaanseonder-

zoekers heeft daarin nu klaarheid gebracht. Ze gingen bij

hun analyse niet uit van defossiele resten van insecten zelf,

maar van de sporen die ze hebben achtergelaten op plan-

ten, bijv. in de vorm van vraatsporen. Daartoebekeken ze

13.441 fossiele planten, waarvan 9.292 van vlak onder en

4.149 van vlak boven de K/T-grens, die ze verzamelden

in het Willisten Bekken, in de Amerikaanse staat Noord-

Dakota. Voor iedere plant inventariseerden ze wat voort

sporen insecten er eventueel op hadden achtergelaten.

Daarbij bleek dat er een innige relatiebestond tussen be-

paalde insectensoortenen bepaaldeplantensoorten: zekon-

den 51 van dergelijke relaties vaststellen. Hoe nauwer de

relatie, hoe kwetsbaarder de insecten bleken voor de ge-

volgen van de inslag. De meeste insectensoorten die zich

haddengespecialiseerd in het verzamelenvan voedsel van

één enkele plantensoort, bleken op de grens uit te sterven.

Hoe meer plantensoorten als voedselbrondienden,hoe gro-

ter dekans dat de soort de catastrofeoverleefde.

De resultaten van het onderzoek ondersteunen de nog

steeds fel bediscussieerde stelling dat het uitsterven van

soorten op de grens een abrupte gebeurtenis was. Een der-

gelijke terugval in associaties van insecten en planten ken-

nen deonderzoekers nietvan andere grenzen, zoals die tus-

sen Paleoceenen Eoceen, toen de temperatuur sterk steeg.

De insecten kunnen zich kennelijk goed aan veranderende

omstandigheden aanpassen.De inslag op deK/T-grens was

echterook voor velevan hen te bezwaarlijk. De onderzoe-

kers concluderen op basis van hun waarnemingen dat het

uitsterven van soorten twee oorzaken kan hebben, diemo-

gelijk beide een rol gespeeld hebben: (1) de omstandig-

hedendirect na de inslag kunnen het leven voor sommige

insectensoorten onmogelijk hebbengemaakt, en (2) bin-

nen korte tijd stierven de planten dieals voedsel dienden,

waardoorde desbetreffendeinsectensoorten uitstierven. De

tweede mogelijkheid speelde in ieder geval een rol.

Referentie: 6

Fossielen uit het Pleistoceen: de resten van

een oude Chinese heer

Er zijn weinig fossielen die tot zoveel verbitterdedis-

cussies leidenals de fossieleresten van onze vroegevoor-

ouders. Het zijn gewoonlijk geengeologen die zich met

de studie van fossiele restanten van hominiden bezighou-

den, en dat uitzich in de voor natuurwetenschappers vaak

verbazingwekkende wijze waarop bijna iedere vondst

wordt gepresenteerd als de sleutel tot een beterbegrip van

onzeafstamming. Minimaleverschillen in grootte ofvorm,

die haast iedere paleontoloog zou beschouwen als inhe-

rent aan de natuurlijke variatiebinnen een soort, worden

gebruikt als argument voor het invoeren van een nieuwe

soort of op zijn minst een nieuwe variëteit. En die wordt

dan weer gebruikt om debestaandestamboomvan de mens

volledig overhoop te gooien. Daarbij wordt veelalook nog

op een voor aardwetenschappen nogal onbegrijpelijke

manier omgegaan met stratigrafie en dateringen. Als ge-

volg daarvan is er nu weinig overzichtelijks meer aan de

afstamming van de mens.

Uiteraardspeelt bij de stamboom van de mens, net als bij
deevolutie van andere soorten, deouderdomvan de vond-

sten een belangrijke rol. Die ouderdom is echter inder-

daad meestal moeilijk vast te stellen; enerzijds omdat

menselijke resten haast altijd voorkomen in terrestrische

afzettingen die weinig of geen fossielen bevatten waar-

aan de ouderdom met enige accuratesse valt af te lezen,
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anderzijds doordatvoor dateringen in deorde van grootte

van 50.000jaar tot een paar miljoen jaar weinig bruikbare

radiometrische methodenvoorhandenzijn. Het gebrek aan

goede dateringen van derestanten van hominidendraagt

in hoge matebij aan de chaos in onze stamboom.

Soms is er gelukkig een lichtpuntje, doordatgoed van geo-

logische gegevensgebruikt wordt gemaakt. Dat is nu het

geval bij de zogeheten Dali Man, een bijna volledige sche-

del van een vroeg type Homo sapiens, dat in 1978 werd

ontdekt nabij Jiefang in noord-centraalChina.De schedel

werdaanvankelijk beschouwd als een overgangsvorm tus-

sen Homo erectus en Homo sapiens neanderthalensis(de

Neanderthaler), maar wordt nu beschouwd als een andere

variëteit van Homo sapiens dan de Neanderthaler. Dat

maakt deze schedel bijzonder, en daarom is een goede

datering van groot belang. Drie Chinese onderzoekers

hebbennu de vindplaats op basis van geologische corre-

laties met redelijke zekerheid vrij nauwkeurig weten te

dateren. Ze deden dat op basis van de loess-stratigrafie.

Loess is in China wijdverbreid en zeer dik, met tal van

fossiele bodems. De bodems werden in het Pleistoceen

gevormd in perioden dat het minder koud was en waarin

minder fijne deeltjes doorde wind werden verplaatst. De

afwisseling van deze omstandigheden met perioden waarin

geenbodems werdengevormd en het loesspakket zich juist

verder ophoogde, hangt uiteraard samen met klimaat-

fluctuaties. Soortgelijke fluctuaties deden zich natuurlijk
ook elders voor, en vooral in centraal Europa is op die

basis een nauwkeurige loess-stratigrafie ontwikkeld. In

China is hovendien_(net als op diverse andere plaatsen)

de stratigrafie nog eens verfijnd doorook de magnetische

gevoeligheid van de diverse eenheden te karakteriseren

(die hangt samen met de concentratie en de korrelgrootte

van magnetische korrels).

Op basis van ditonderzoek trekken de Chinezen de con-

clusie dat een bodemop 20 m boven de vindplaats van de

schedel 245.000 jaar oud moet zijn. De schedel moet dus

minimaalzo oud zijn, maarwaarschijnlijk een stuk ouder.

Deze interpretatie wordt gesteund door onderzoek naar

de sedimentaire karakteristieken van de vindplaats. Het

gaat daarbij om terrassen, die ontstaan zijn in een aantal

insnijdingsfases. Ook diekunnen worden gedateerd, waar-

bij opnieuw de correlatie met loess-eenheden een belang-

rijke rol speelt. De ouderdom die uit dit onderzoek volgt
is 270.000jaar, wat dus goed overeenstemt met het gege-

ven dat de schedel oudermoet zijn dan 245.000jaar. Ana-

lyses die correlatiemogelijk maken met mariéne afzettin-

gen, leveren een ouderdom op van vergelijkbare orde,

namelijk 275.000 jaar. De onderzoekers menen dat de

nauwkeurigheid hetgrootst is bij de correlatiemet de loess-

eenheden. De in China gevonden oude heer, dieeen van

de eerste vertegenwoordigers moet zijn geweest van Homo

sapiens, leefde dus ongeveer 270.000 jaar geleden. Ver-

der terug in de geschiedenis hoeven we dus niet te gaan

als we onze familiestamboomwillen uitzoeken.

Referentie: 9

Fossielen uit het Holoceen: bossen in vuur

en vlam

In het kustgebied van de Amerikaanse staat Oregon
worden in de Holocene afzettingen tal van houtskoollagen

gevonden. Die wijzen op frequente branden. Dat is opval-

lend, want het gebied wordt nu bedekt doorde natste bos-

sen van de Verenigde Staten. De vraag is danook wat er

gebrand heeft, welke begroeiing er destijds was, en waar-

om er toen veel meer branden waren dan tegenwoordig.

Dat is onderzocht aan de hand van boorkemen die uit de

bodemsedimentenvan Taylor Lake werden genomen,en

waaruit stuifmeelkorrels en houtskool werden onderzocht.

Dat gebeurde dooruit de boorkemen monsters te onder-

zoeken op geringe onderlinge (vertikale) afstanden. Op

basis van dateringen met koolstof-14 en lood-210 kon

worden vastgesteld dat dit, geologisch gezien, overeen-

komt met een vrijwel continue reeks van waarnemingen.

Die betreffen de laatste 4600jaar.

Uit deze waarnemingen kon de geschiedenis worden ge-

registreerd van zowel de begroeiing (en daarmee ook van

het klimaat) als van de branden. Interessantbij dat laatste

is dat er twee historisch bekende branden zijn, die beide

ook in de kern werden teruggevonden in de vorm van

houtskoollaagjes (1911 en 1973); dat bewijst debetrouw-

baarheid van de zowel monstemame als de datering.

Met betrekking tot de ‘brandlaagjes’ in prehistorische tijd
kon worden vastgesteld dat er twee zones zijn te onder-

scheiden; deoudste loopt van 4600-2700jaar B.P., dejong-

ste van 2700jaar B.P. tot het historische traject. In deoud-

ste zone werdenbrandlaagjes gevonden met een frequen-
tie van eens per 140 (±30) jaar; in dejongere fase was de

frequentie aanzienlijk lager: eens per 240 (±30) jaar. Ken-

nelijk veranderden de omstandigheden zo’n 2700jaar ge-

leden aanzienlijk. Dat blijkt ook uit de vegetatie, zoals

die uit stuifmeelkorrels naar voren komt.

In het oudste deel was sprake van een bosvegetatie waarin

soorten overheersten die aangepast zijn aan plotselinge

sterke verstoringen van het ecosysteem, vooralAlnus rubra

(de rode els) met 25-44%, met nog aanzienlijke bijdragen

van Tsuga heterophylla (de westcanadese den) met 10-

38% en Picea sitchensis (de Sitka spar) met 14-30%, en

een veel kleiner aandeel van Cupressaceae (cypressen) met

5-17%. De bossen moeten tijdens dit eerste intervalmeer

open zijn geweest dan nu, en het klimaat moet koel en

vochtig zijn geweest, maar met droge zomers.

In de tweede fase, vanaf2700 B.P. bestond de vegetatie
vooral uit bomen die gevoelig zijn voor branden, zoals

Tsuga heterophylla ( 17-49%) en Picea sitchensis (6-28%)
- dezebeide boomsoortendominerenook nu nog het kust-

gebied in het noordwesten van de Verenigde Staten - maar

ook Alnus mbra (16-44%) had
nog een behoorlijk aan-

deel. Het aandeel van de Cupressaceae bleef ongeveer

gelijk (5-11 %). Het klimaat moet het helejaar door voch-

tiger zijn geweest dan daarvoor, en het moet iets warmer

zijn geworden.
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De relatief hoge frequentie van bosbranden in het Mid-

den-Holoceenkan worden toegeschreven aan de droge

zomer van destijds, een seizoen waarin ook relatief vaak

zwaaronweer moet hebbenplaatsgevonden. Dat verklaart

derelatiefhoge frequentie van debosbranden. In de tweede

fasewas het veel vochtiger, waardoorbosbrandenminder

gemakkelijk ontstonden. Ook kleine fossielen zoals stuif-

meelkorrels kunnen hele verhalen vertellen!

Referentie: 7

Fossielen nu: China structureert

maatregelen tegen illegale fossielenhandel

De talrijke zeer bijzondere fossielen - zoals gevederde

dinosaurussen en vroege vogels - die tegenwoordig

met grote regelmaat (maar ongetwijfeld ook dankzij het

werk van ontzagwekkend veel mensen) in Chinaworden

gevonden, hebbeneen grote zwarte markt doen ontstaan.

Daartegen had de Chinese overheid al tal van maatrege-
len uitgevaardigd, maar diewaren zo versnipperd dat hand-

having ervan onmogelijk bleek. Per 1 oktober 2002 zijn

er echter - na vier jaar van voorbereiding - nieuweregels

van kracht geworden die goedkeuring voor opgraving en

verkoop van bijzondere fossielen bij één instantie onder-

brengt. De maatregelen hebben vooral positieve reacties

uitgelokt bij de geologische gemeenschap, al zijn er ook

geluiden dat de nieuwe regels het onderzoek van derge-

lijke fossielen kunnen belemmeren.

De met het toezicht belaste instantie is een geologische

afdeling binnen het Ministerie van Landbouw en hulp-
bronnen.De directeur, Jiang Jianjum (een gepromoveerd

paleontoloog), heeft goede hoop dat nu ook duidelijk zal

worden welke fossielen onder de nieuwe regels vallen.

Dat was in het verleden niethet geval, wat er in veel geval-

len toe leiddedatonderzoekers minof meer op eigen houtje

een regeling troffen met de lokale autoriteiten. De lijst

met fossielen moet nog worden vrijgegeven, maar het gaat

in ieder geval om type-exemplaren, fossielen dieeen sleu-

telrol spelen in de evolutie, en fossielen van sommige be-

roemde vindplaatsen. Al met al zal het een lange lijst

worden, wat zou kunnen leiden dat goedkeuring voor de

opgraving of het exporteren van een bepaald fossiel veel

tijd zal vergen. Jiang bevestigt dat er in ieder geval een

hooppapierwerk aan te pas zal komen, maar dat het voor-

deel voor de geologische gemeenschap op langere termijn
veel groter zal zijn dan de nadelen, onder meer omdat de

opgravingen zorgvuldiger zullen plaatsvinden en omdat

de vindplaatsen beter toegankelijk zullenworden gemaakt

voor ‘vergunninghouders’.

Nietalle Chinese geologen zijn echter optimistisch. Vooral

zij diewerken in een organisatie die onder een ander mi-

nisterie valt, vrezen dat ze bij de mogelijkheden tot on-

derzoek zullenworden achtergesteld bij collega’s die, di-

rect of indirect, het Ministerie van Landbouw en Hulp-
bronnen als werkgever hebben.Die angst is gebaseerd op

ervaringen in het recente verleden, toen het geologen van

sommige organisaties vrijwel onmogelijk werd gemaakt

om opgravingen te doen.

Ook voor onderzoekers van buiten China zouden de nieu-

we maatregelen kunnen leiden tot extra problemen. Vol-

gens Luo Zhexi, een paleontoloog van het Camegie Mu-

seum ofNatural History in Pittsburgh, die in het verleden

opgravingen in Chinaheeft gedaan, is het inderdaadwaar-

schijnlijk datbuitenlandsegeologen in de eerste tijd nogal

wat problemen tegen zullenkomen. Hij vertrouwt er ech-

ter op dat het na een inwerkperiode allemaal soepel zal

gaan verlopen.

Voor de buitenwacht zal een eventuele inwerkproble-

matiek nauwelijks te merken zijn: er ligt nog zoveel ma-

teriaal op onderzoek en beschrijving te wachten dat we

ook in de nabije toekomst eenblijvende stroom van gege-

vens over exceptioneel fraai geconserveerde - en vaak

evolutionairheel interessante- fossielen mogen verwach-

ten. Al danniet meteen exceptionele falsificatiezoals die

van ‘Archaeoraptor’, een ‘dinovogel’ diekunstig uit twee

exemplaren in elkaar bleek te zijn geknutseld ...

Referentie: 10
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