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Lapilli
Lars van den Hoek+Ostende

De eerste voetstappen

Maarook als evolutionair bioloog, vind ik het een gewel-

dige gedachte, datooit die eerst voetstap ophet land gezet

is. Het begin van een ware revolutie, waar die veiligheid

van het water werd ingewisseld voor de nieuwe mogelijk-

heden van het beloofde land. Een revolutie dieplaatsvond

aan de vooravond van één van de grote massa-extincties.

In het Frasnien zagen we nog vissen, die al echter duide-

lijke voorpoten aan het ontwikkelen waren. Tiktaalik maak-

te enige jaren furore als een missing link, en is daarmee

misschien wel debekendste van deze zogenaamde elpisto-

stegaliden. De wat ouderePanderichthys was al weer een

stuk primitiever. En na de grens tussen Frasnien en Famen-

nien, het periode van de grote extinctie, zien we dan echt

beesten met vier poten, zoals Acanthostega en Ichthyostega.

Alles klopte precies mooi in de tijd, en je kon de ontwik-

keling perfect volgen. Kijk, met zo’n lijn, is het weer fijn

om darwinistte zijn.

Helaas ligt die lijn sinds 7 januari in de prullenbak. Toen

publiceerde een team onder leiding van Niedzwiedski in

Nature de eerste voetstappen(lit. 2). Sporen dieooit in het

zuidoosten van Polen gezet werden in de zachte modder

om voor de eeuwigheid bewaard te blijven. En als u datal

bijzonder vindt, in de Wojchiechowice Formatie zijn ook

afdrukken gevonden van regendruppels uit het Devoon.

Het vroeg Midden Devoon (Eifelien) om precies te zijn,

en daar zit het belang van deze vondst. De sporen, opge-

graven in de Zachelmie groeve, laten afdrukken zien van

voor- en achterpoten, maar zijn zo’n 18 miljoen jaar ou-

der dan die van het oudste beest met achterpoten waarvan

fossielen gevonden zijn. En ook ouder dan de ‘tussenvor-

men’ Panderichthys en Tiktaalik.

De boeken moeten herschreven worden en hetcollege verte-

bratenevolutie ziet er volgend jaar net ietsje anders uit. Het

verhaal is niet meer zo strak als het was, maar vreemd ge-

noeg daarmee wel geloofwaardiger. Anders dan de snelle

verovering van het land, zien we nu dat het allemaal veel

geleidelijker gegaan is, met een hoop verschillende lijnen

die naast elkaar lopen. Panderichthys en Tiktaalik, die in

een klap van trendsetters zijn gedegradeerd tot een ouder-

wets model, tot uitsterven gedoemd. En daarmee gaat de

geschiedenis van de verovering van het land steeds meer

lijken op dievan de verovering vanhet luchtruim.Zoals we

de grens tussen vogels en dinosauriërs hebbenzien verva-

gen, zo weten we straks ook niet meer wat nu wel en wat

niet een vis was.

De Poolse vondst is vast ook goed voer voor creationisten.

Tussenvormenals Tiktaalikzijn immers een geliefd onder-

werp voor hunaanvallenop deevolutietheorie.Dat weten-

schappers nu zelfaantonen dat we er naast zaten, is koren

op de molen. In dezeben ik overigens ten volle bereid om

ze deels tegemoet te komen. Ik ben er namelijk van over-

tuigd, dat de voetsporen van Zachelmie op een zaterdag

gemaakt zijn.

De grote vloed

Mijn collega Steve Donovan heeft de meest fantas-

tische T-shirts met geologische teksten. Een van mijn favo-

rieten is “God is innocent, Noah lived on a floodplain.” U

merkt, het bijbelboek Genesis heeft mij wel in zijn greep.

Maaraan deanderekant is de zondvloedvoor ons geologen

toch wel iets speciaals. Was het niet ooit de alomvattende

theorie diealles op aarde kon verklaren?

In feitezijn erniet zo enorm veel reusachtige overstromin-

gen geweest,alhoewel er wel een paar te noemen zijn die

het aanzien van de aarde aardig deden veranderen. Zoals

het leegstromen van Lake Agassiz, het enorme ijsmeer in

Noord-Amerika, waardoor de laatste ijstijd nog net even

wat langer duurde. Maar de moeder van alle overstro-

mingen moet toch gezocht worden rond de Mio-Plioceen

grens,toen de Middellandsezee veranderdevan een uitge-

droogde zoutvlakte tot debinnenzee die het nu is. Het in-

drukwekkende bewijs van die zogenaamde salinity crisis

is op sommige plaatsen langs de Middellandsezee te zien

in de vorm van torenhoge gipsklippen. Maar bewijs voor

het opnieuw volstromen moet onder water gezocht wor-

den en is vooral een kwestie van veel rekenwerk. En dat is

precies wat een Spaans/Frans team gedaan heeft. Hun be-

vindingen werden op 10 december van het afgelopen jaar

in Nature gepresenteerd (lit. 1).

De basis voor al datonderzoek is een opgevulde geul in de

Straat van Gibraltar.Onderzoek voor debouw van een tun-

nel tussen Afrika en Europa, in combinatiemet gegevensuit

oude boringen en seismische gegevens, hebben deze geul

Scheppingsverhalen hebbeniets heelaantrekkelijks,

dat moet ik toegeven.Het is allemaalzo lekker concreet. Je

weet gewoon dat Adam op diebewuste zaterdag het licht

zag, en zijn eerste voetstappen in het hof van Eden zette.

Als evolutionairbioloog kan je daarniet tegenop. Je weet

nietofiets op een zaterdag ofeen maandag gebeurde, enhet

dichtste datje bij een gebeurtenis komt is “Pak ’m beet, zo-

veel miljoen jaar geleden.” En alles natuurlijk met een flin-

ke spreiding, en heel vaak ‘waarschijnlijk’, ‘mogelijk’, en

‘voor-zover-we-weten’ er tussenin. Om nog maar te zwij-

gen datje dan ook nog eens overtuigd bent dat die eerste

voetstappen werden gezet, door iets wat we waarschijn-

lijk (heb je dat woord weer) voor een vis zoudenaanzien.

Een tetrapodomorfe vis, en om precies te zijn een elpisto-

stegalide. Kijk, daar heb je nog zoiets, ‘Adam’ is tenmin-

ste een gemakkelijke naam.
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veel beterinkaart gebracht. Voorheen was de geldende the-

orie dat het ging om een oude insnijding van een rivier. In

de periode dat de MiddellandseZee was afgesloten van de

AtlantischeOceaan was de zeespiegel dramatischgedaald.

Het gevolg was dat bestaanderivieren diepe canyons uit-

sneden. De canyon die door de oer-Rhóne was gemaakt,

was wel een kilometer diep. En in het veel diepere ooste-

lijke deel van de MiddellandseZee sneed de oer-Nijl wel

2,5 kilometer diep in het sediment.

Op het eerste gezicht leek de geul bij Gibraltar net zoiets

tezijn, een daluitgesneden dooreen inmiddelsverdwenen

rivier. Het was al bekend dat het dal insneed in miocene

afzettingen en opgevuld was met plio-/pleistocene sedi-

menten. De nieuwe gegevens brachten echter een aantal

zaken aan het licht, waaruit bleek dat de rivierhypothese

op een aantal bezwaren stuit. In de eerste plaats is er de

lengte van de geul. Die bleek 200 kilometer lang te zijn,

en dwars doorde waterscheiding tussen hetAtlantischeen

ht Mediterranebekken te lopen. Dat laatste zou je niet ver-

wachten van een rivier. Bovendienwas de doorsnede van

de geul U-vormig, terwijl riviervalleien typische een V-

vorm hebben. Garcia-Castellanos en de zijnen stellen nu,

dat het dal waarschijnlijk ontstaan is tijdens de vloed, en

sloegen aan het rekenen.

Hun modellen lieten zien dat het vullen van de Middel-

landse zee in vier fasen verliep. Het begon allemaalals een

klein stroompje. Bewegingen in de aardkorst, die samen-

hangen met derelatievebeweging van Afrika ten opzichte

van Europa, zorgden ervoor dat er voldoenderuimte was

voorAtlantisch water om in de Middellandsezeebinnente

sijpelen. Het water sleetallengs een steeds diepere geul uit,

waardoor steeds meerwater het nieuwe gebied kon instro-

men. De snelheidnam exponentieel toe, terwijl het weste-

lijke Mediterranebekken zich vulde. Het water kwam niet

verder dan de drempel bij Sicilië. Naar mate dit bekken

zich verder vulde, nam de snelheid van het water af. Maar

toen de drempel bereikt was, stortte het water zich in het

veel diepere oostelijke bekken, en nam de stroomsnelheid

weer toe. Pas toen het watemiveau in het westen en oos-

ten gelijk was, kon de snelheid weer afhemen.

En dat alles ging in een rottempo. Niet de 40 dagen van

Noach, maarhet scheelt niet veel.De onderzoekers denken

dat 90 % van het water werd aangeleverd in een periode
van enkele maandentot twee jaar. Zeespiegelstijgingen be-

droegen tot tien meter per dag. Erosie in de geul reikte tot

veertig centimeterper dag. Toch rekenen deonderzoekers

ook afmet de suggestie dat de MiddellandseZee gevuld

werd dooreen gigantische Atlantischewaterval. Zoals ge-

zegd is debrede geul bij Gibraltarminstens 200 kilometer

lang, en heeft een helling van 1 tot 4 %. Heel geleidelijk

dus, alhoewel dat het gebeuren zeker niet minder specta-

culairmaakte. De maximalehoeveelhedenwater waren op

het hoogtepunt enige honderdenmalengroter dan de afvoer

van de Amazone. Nietje alledaagse stroompje dus.

In Genesis loopt het allemaal goed af na de Zondvloed.

Het water zakt weer, en dankzij de drijvende dierentuin is

de wereld weer snel de oude. Terwijl het vollopen van de

MiddellandseZee geen bijbelse omvang had, was de we-

reldna dietwee jaarwel degelijk veranderd.Een zoutvlakte

tussen Europa enAfrika eventjes inwisselen voor een fikse

binnenzee, moet een enorme invloedop het klimaat gehad

hebben. Dat dat nou net precies op de MioAPlioceengrens

moest gebeuren. Toeval? Ik betwijfel het!
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