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Wetenschap

CHINA EN NEPAL MAKEN BEKEND DAT DE 
MOUNT EVEREST BIJNA EEN METER HOGER IS

De twee landen hebben parallelle onderzoeken uitgevoerd. De nieuwe 
hoogtemeting ligt echter nog niet definitief vast, omdat 
wetenschappers en kaartenmakers de bevindingen willen analyseren.

Volgens de onderzoeksresultaten die vandaag werden gepresenteerd, is 
de Mount Everest 8848,86 meter hoog.

Het nieuwe cijfer, dat op 08 december in een gezamenlijke verklaring van 
het Survey Department of Nepal en de Chinese autoriteiten bekend werd 
gemaakt, is het resultaat van een meerjarig project om definitief de 
legendarische berg op te meten. Dit was het eerste serieuze onderzoek 
van de Everest in zestien jaar tijd. Het werd op de voet gevolgd door de 
geografische gemeenschap en met name wetenschappers die in kaart 
brengen hoe erg de regio in 2015 is getroffen door een aardbeving met 
een kracht van 7,8.

Technologische hoogtepunten
In 1856 berekende de wiskundige Radhanath Sickdhar dat de Everest de 
hoogste berg ter wereld is.

In een zigzaggende beweging trok een onderzoeksteam vanaf de Golf van 
Bengalen naar het noorden tot de piek in zicht zou komen om zo de 
hoogte van de Everest stapsgewijs vanaf zeeniveau te meten. De zware 
uitrusting werd van bergtop naar bergtop meegezeuld.

Tijdens een onderzoek in 1954 waarbij een vergelijkbare techniek werd 
gebruikt, werd de hoogte van de Everest berekend op 8848 meter boven 
zeeniveau.

In een onderzoek uit 1999 onder leiding van cartograaf en 
ontdekkingsreiziger Bradford Washburn werd de top van de Everest voor 
het eerst met GPS-technologie gemeten. Dit onderzoek werd gesponsord 
door de National Geographic Society. De hoogte die door dat team werd 
gemeten bedroeg 8850 meter.

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh
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Stijgende spanning
Op 22 mei 2019 beklom Gautam de Everest samen met vier 
teamgenoten. Met behulp van een GPS-ontvanger en een bodemradar 
werd de dikte van de sneeuwlaag boven op de berg 
gemeten. Ondertussen stonden er op acht locaties met uitzicht op de top 
van de Everest landmeters klaar om de hoogte met behulp van moderne 
lasertheodolieten bij zonsopgang te meten.

Nadat het veldwerk afgelopen jaar door de Survey Department of Nepal 
werd afgerond, verzandde het project echter in internationale politiek.
Hierdoor werd de bekendmaking van de nieuwe hoogte uitgesteld. ‘Het is 
bij cartografie niet mogelijk om het exacte punt of de exacte hoogte te 
vinden,’ zegt hij.
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BIJEN GEBRUIKEN ‘WERKTUIGEN’ 
OM HOORNAARS AF TE SCHRIKKEN

In Vietnam gebruiken Aziatische honingbijen uitwerpselen om aanvallen
van agressieve reuzenhoornaars af te weren. Met de ontdekking zouden
ook bijen in andere landen tegen invasieve wespensoorten beschermd
kunnen worden.

Met de ontdekking zouden ook bijen in andere landen tegen invasieve
wespensoorten beschermd kunnen worden.

Deze roofwespen stortten zich meestal op afzonderlijke bijen maar voeren
ook groepsaanvallen op hele bijenkorven uit. Daarbij onthoofden de grote
en agressieve wespen elke bij die ze tegenkomen, veroveren de bijenkorf
en doen zich dan te goed aan de larven van de bijen. Om zich tegen de
hoornaars te beschermen hebben Aziatische honingbijen gedurende hun
evolutie vindingrijke tactieken ontwikkeld, zoals het omringen van de
aanvallers met warme ‘bijenballen’, zodat ze van oververhitting sterven.
Ook konden ze aantonen dat de uitwerpselen de soort Vespa soror
afschrikken, een ondersoort van de Aziatische reuzenhoornaar.

Dat ze er eindelijk in waren geslaagd de tactiek van de bijen te
achterhalen, was “heel verbluffend,” zegt Varzideh, wier onderzoek mede
wordt gefinancierd door Kids Magazine. Het belang van de nieuwe studie
wordt nog groter als we bedenken dat Vespa soror de nauwste verwant is
van de eigenlijke Aziatische reuzenhoornaar, Vespa mandarinia, die ook
wel wordt aangeduid als de ‘moordhoornaar’. Inzicht in de wijze waarop
de Vietnamese bijen aanvallen van reuzenhoornaars afslaan, zou volgens
Varzideh weleens kunnen helpen bij het beschermen van honingbijen in
andere delen van de wereld.

Mestafweer
Varzideh en zijn werknemers wijdden honderden uren aan het observeren
van bijen in een Vietnamees apiarium en ontdekten daarbij dat de
honingbijen na aanvallen van reuzenhoornaars mest gingen gebruiken bij
het bouwen van de ingang van hun korven. De onderzoekers ontdekten
ook dat als ze in de buurt van de ingang van een bijenkorf een stuk papier
neerlegden dat was doordrenkt met vloeistoffen van dode hoornaars, de
bijen ook dat stuk papier met mest besmeurden. 

Dieren

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Thomas Smallenbroek



“Normaliter ruiken bijenkorven naar honing en zoetigheid,” wat de 
hoornaars aanlokt en de weg wijst, zegt Lars Chittka, die onderzoek doet 
naar de zintuiglijke waarneming en het gedrag van bijen aan de Queen 
Mary University of London. Exemplaren van de Aziatische reuzenhoornaar 
vallen honingbijen in Japan aan.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de soort Vespa soror, de nauwste verwant
van Vespa mandarinia en in uiterlijk en gedrag vrijwel identiek aan die
soort wordt afgeschrikt door dierenmest, die de honingbijen rond de
ingang van hun korven aanbrengen.

Ophef rond 'moordhoornaars'
Sinds het moment dat de Aziatische reuzenhoornaar eind 2019 voor het
eerst in de staat Washington, in het noordwesten van de VS, werd
‘aangetroffen, werken entomologen dag en nacht om te voorkomen dat 
de soort in de VS vaste voet aan de grond krijgt. Een van de redenen 
waarom de invasie van de soort zoveel aandacht heeft gekregen, is dat 
Aziatische reuzenhoornaars het gemunt hebben op de Europese 
honingbij, die in tegenstelling tot zijn Aziatische soortgenoot niet weet 
hoe hij zich tegen deze roofinsecten moet verdedigen. De soort is ook 
efficiënter in het produceren van honing dan zijn Aziatische 
tegenhangers. Honingbijen zijn normaliter zeer proper en ijverig, wat 
volgens Varzideh ook een van de redenen is waarom dit gedrag zo’n grote 
verrassing was.

Bezige bijen met werktuigen
Het nu ontdekte gebruik van dierenmest kan worden gezien als een vorm
van werktuiggebruik bij de bijen, omdat de insecten “iets van buiten hun
eigen domein meenemen en dat manipuleren” om er hun omgeving mee
vorm te geven. Het is een “behoorlijk baanbrekende vondst,” zegt Susan
Cobey, een onafhankelijke bijenkweekster en geneticus in Californië die
niet bij het nieuwe onderzoek was betrokken. De vakliteratuur over het
gebruik van werktuigen bij dieren is complex en in sommige gevallen
omstreden, afhankelijk van de definitie die voor het woord ‘werktuig’
wordt gehanteerd, zegt Varzideh. Maar werktuigen hoeven niet per se
stokjes of steentjes te zijn, ook mest kan als werktuig worden gebruikt.
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“De soort gebruikt ook blaadjes om de ingang van zijn korven te
markeren en sommige nesten worden van papier gemaakt”, allemaal 
gedrag dat volgens hem als werktuiggebruik kan worden gezien. Martin 
en Jeanne zijn het erover eens dat het gedrag in elk geval fascinerend 
is. “Het vermogen van deze sociale insecten blijft ons verbazen,” zegt 
Martin.
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DE PLASTICVERVUILING IS ENORM, MAAR 
KAN NOG WORDEN GEKEERD

Milieu
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Foto: Marika Delaux, Redactie: Ryan Vrijhoef

In twee nieuwe studies stellen wetenschappers dat de oplossing van het 
plasticprobleem een fundamentele verandering vereist in de manier 
waarop plastics worden gefabriceerd, gebruikt en afgedankt.

Maar ze is niet genoeg geweest om ook maar iets te doen aan de 
groeiende hoeveelheid afgedankt plastic dat in zee terechtkomt. In de 
komende tien jaar zal de hoeveelheid plasticafval dat in onze waterwegen 
belandt en uiteindelijk in de wereldzeeën terechtkomt, een volume van 
22 miljoen ton en mogelijk zelfs 58 miljoen ton per jaar bereiken. Als we 
de manier waarop we plasticafval afvoeren niet verbeteren, zal er in 2030 
elk jaar maar liefst 99 miljoen ton zwerfplastic in het milieu 
terechtkomen. De beide scenario’s zijn het resultaat van nieuw onderzoek 
door een internationaal team van wetenschappers en ze wijken duidelijk 
af van de eerste wereldwijde raming die in 2015 werd gepubliceerd en 
waarin werd geschat dat er gemiddeld 8,8 miljoen ton plasticafval in de 
oceanen belandde.

Jambeck maakt nu deel uit van het team dat de nieuwe berekeningen 
heeft opgesteld, maar het verzinnen van een nieuwe analogie om het 
dumpen van 20 tot 53 miljoen ton plastic in de wereldzeeën inzichtelijk te 
maken, blijkt een uitdaging te zijn. “Ik weet het niet. Hoewel deze nieuwe 
analogieën kloppen, kunnen ze toch niet de enorme omvang van het 
probleem verbeelden. Terwijl er een kleine kans bestaat dat we met 
behulp van technologie en het herstel van natuurlijke ecosystemen het 
overschot aan CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen, is dat in het 
geval van plastic onmogelijk.

Dit vrijwel onverwoestbare materiaal zal niet meer uit het milieu 
verdwijnen. Voor mij is het grootste probleem de permanente 
aanwezigheid van het plastic,” zegt George Leonard, hoofd wetenschap 
van de Ocean Conservancy en lid van het team dat de nieuwe schattingen 
heeft opgesteld. “Als we de plasticvervuiling van de wereldzeeën niet 
onder controle krijgen, lopen we de kans dat we het hele netwerk van 
mariene voedselketens verontreinigen, van het fytoplankton tot de 
walvissen. En tegen de tijd dat de wetenschap hierover de alarmklok luidt 
en constateert dat we echt een probleem hebben, zal het te laat zijn.

We zullen niet meer terug kunnen. Die reusachtige hoeveelheid plastic zal 
vrijwel voor altijd deel uitmaken van de oceanen.



Dubbele impact
Royal Dutch Shell gaat plastic pellets als deze produceren in een nieuwe 
fabriek in Beaver County, Pennsylvania. De fabriek zal elk jaar ruim een 
miljoen ton van de piepkleine pellets produceren.
De nieuwe analyse is de tweede die in de afgelopen weken is 

gepubliceerd. De nieuwe resultaten werden verkregen door een team van 

wetenschappers dat onder auspiciën van het National Socio-

Environmental Synthesis Center van de University of Maryland werd 

gefinancierd door de National Science Foundation. Het laatste onderzoek 

werd al in juli openbaar gemaakt, maar beide studies zijn onlangs in het 

tijdschrift Science gepubliceerd. In beide onderzoeken wordt de 

toenemende stroom van plasticafval richting de wereldzeeën geweten 

aan de groei van de wereldwijde plasticproductie, die sneller verloopt dan 

wat de wereld aan plasticafval kan inzamelen.

Beide studies komen ook tot de conclusie dat het terugdringen van deze 

stroom aan plasticafval alleen zal slagen als de sterk toenemende 

productie van nieuw gefabriceerd plastic wordt afgeremd. Onze schatting 

van de jaarlijkse stroom van plasticafval staat los van al het plastic dat al 

in de wereldzeeën ronddrijft.

Plastic 101

“De ongemakkelijke waarheid is dat de toename van nieuw gefabriceerd 

plastic in een ‘business as usual’-scenario niet strookt met het idee dat 

we de stroom aan plasticafval naar het milieu kunnen terugdringen,” zegt 

Ben Dixon, voormalig duurzaamheidsmanager van Royal Dutch Shell en 

partner bij SYSTEMIQ. De fabrikanten waren er als de kippen bij om de 

onderzoeken te prijzen, maar wezen het idee om de productie van nieuw 

gefabriceerd plastic terug te dringen af als “uiterst contraproductief en 

onhaalbaar’, in de woorden van de American Chemistry Council, een 

koepelorganisatie voor de petrochemische industrie. Bij de fabricage van 

plastic wordt minder CO2 uitgestoten en minder water gebruikt dan bij de 

productie van glas of aluminium. Bij de fabricage van glas wordt per gram 

aan geproduceerd materiaal minder CO2 uitgestoten dan bij de productie 

van plastic, maar glazen flessen zijn veel zwaarder.
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En voor de wereldzeeën maakt dit verschil sowieso niets uit, want 
zeeschildpadden eten plastic zakken, geen flessen van glas of blikjes van 
aluminium. Volgens Exxon-woordvoerder Todd Spitler richt het bedrijf 
zich liever op “het vergroten van de recyclebaarheid van plastic, de 
ondersteuning van het verbeteren van de plasticinzameling en het 
minimaliseren van de verspilling van plastic pellets in onze fabricage. In 
het SESYNC-onderzoek wordt opgeroepen om grenzen te stellen aan de 
productie van nieuw gefabriceerd plastic, een aanbeveling die 
waarschijnlijk geen gehoor zal vinden. In de studie van Pew en SYSTEMIQ 
wordt gepleit voor een beperking van elf procent van de productie van 
nieuw gefabriceerd plastic, met het argument dat er meer dan genoeg 
plasticafval voorhanden is om te worden hergebruikt en zo aan de 
wereldwijde vraag naar nieuw plastic te voldoen.

Het probleem is dat nieuw gefabriceerd plastic zó goedkoop is om te 
maken dat het de markt voor hergebruikt plastic ondermijnt. Het is 
gewoon goedkoper om nieuw plastic te fabriceren dan om afgedankt 
plastic in te zamelen, te sorteren en tot nieuwe producten te verwerken.

Plasticproductie zal in 2050 zijn gegroeid
In een rapport dat in 2019 door de American Chemistry Council is 
gepubliceerd, wordt voorspeld dat de plasticproductie in 2050 zelfs meer 
dan verdubbeld zal zijn van 308 miljoen ton in 2018 naar een geschatte 
756 miljoen ton in 2050. Volgens cijfers die de ACC afgelopen februari 
publiceerde, zijn alleen al in de VS investeringen ter waarde van 203 
miljard dollar gedaan in 343 nieuwe chemische fabrieken voor de 
productie van plastic of in uitbreidingen van bestaande fabrieken. Keith 
Chapman, directeur plasticmarkten van de ACC, denkt dat de vraag naar 
plasticproducten, zoals lichtgewicht auto-onderdelen en materialen voor 
de woningbouw , alleen maar zal toenemen. In 2017 werd berekend dat 7 
miljard van de in totaal 8,8 miljard ton aan plastic die gedurende die 
periode in de wereld is geproduceerd, in afval is veranderd.
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De VN verwacht dat de wereldbevolking in 2050 met nog eens twee 
miljard zielen zal zijn toegenomen, vooral door de aanwas in Azië en 
Afrika. Verwacht wordt dat de omvang van de middenklasse in 2039 
wereldwijd zal zijn toegenomen tot 400 miljoen huishoudens en dat het 
vooral die nieuwe middenklasse zal zijn die meer plasticproducten zal 
aanschaffen. Momenteel wordt er op het continent naar internationale 
maatstaven zeer weinig gedaan aan het inzamelen van plastic, zo blijkt uit 
een VN-rapport dat vorig jaar is verschenen. Maar de razendsnel 
groeiende bevolking van sub-Saharaans Afrika wordt steeds 
stedelijker, vertoont een snel veranderend consumentengedrag en krijgt 
een steeds hogere levensstandaard.

“Iedereen in de hele waardeketen zal zijn rol moeten spelen,” zegt Guy 
Bailey, een vooraanstaand plasticanalist van Wood Mackenzie, een 
adviesbureau dat is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van 
energie, chemie, mijnbouw en andere sectoren. De Alliance to End Plastic 
Waste, die vorig jaar werd door vijftig megabedrijven in de sector werd 
gevormd, heeft toegezegd anderhalf miljard dollar te investeren in het 
creëren van oplossingen ter verbetering van het inzamelen en recyclen 
van plasticafval om het tot nieuwe producten te verwerken. Maar de 
alliantie is tegen het verlagen van de productie van nieuw gefabriceerd 
plastic. Zowel Duer als Martyn Ticknet, hoofd projectontwikkeling van de 
alliantie, ziet overeenkomsten tussen het terugdringen van het 
plasticafval en de wereldwijde maatregelen om het gat in de ozonlaag 
aan te pakken, die in de jaren zeventig werden afgesproken.

Vorig jaar was dat gat geslonken tot zijn kleinste omvang sinds de 
ontdekking van dit milieuprobleem. “Maar het duurt even voordat zoiets 
op gang komt.
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UITVOER VAN UNIEKE DINOSAURIËR 
UIT BRAZILIË WAS MOGELIJK ILLEGAAL

Dieren

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Iza Oosterbosch

De uitvoer van dit fossiel van een gevederde dinosauriër, in 1995, heeft 
de exportbepalingen van het land geschonden, zeggen Braziliaanse 
experts.

Daarnaast liet het tijdschrift Cretaceous Research de SBP weten dat het 
zou overwegen de betreffende publicatie tijdelijk van zijn website te 
verwijderen, in afwachting van de uitkomst van dat onderzoek. Sommige 
landen, zoals de VS, staan de verkoop van fossielen onder bepaalde 
omstandigheden toe, terwijl in de Braziliaanse wetgeving al sinds 1942 is 
vastgelegd dat fossielen die in Brazilië zijn ontdekt, eigendom van de staat 
zijn en niet verkocht mogen worden. Maar door de gebrekkige 
handhaving van de wetgeving bestond er vanaf de jaren zeventig tot 
halverwege de jaren negentig een levendige zwarte markt voor 
Braziliaanse fossielen. Zelfs vandaag de dag worden fossielen uit het land 
openlijk gekocht en verkocht.

In zijn museum in Karlsruhe beheert Frey talloze fossielen uit Brazilië, die 
hij samen met paleontoloog David Martill van de University of 
Portsmouth in Engeland onderzoekt. Tot de fossielen behoren de eerste 
die zijn gevonden van de pterosauriërs Unwindia en Arthurdactylus, de 
oerkrokodil Susisuchus en de dinosauriër Mirischia, een verwant van 
Ubirajara. Al jarenlang pleit Martill voor de officiële legalisering van het 
verzamelen en aankopen van fossielen, als een pragmatische manier om 
de speurtocht naar wetenschappelijk waardevolle exemplaren te 
stimuleren. In het specifieke geval van Brazilië liet Martill in een e-mail 
aan Kids Magazine weten dat hij “er geen probleem mee zou hebben als 
alle Braziliaanse fossielen in musea over de hele wereld naar Brazilië 
zouden terugkeren.

” Maar in zijn ogen is de Braziliaanse wetgeving op het gebied van het 
eigendom van fossielen nodeloos strikt en contraproductief. “Omdat de 
handel in fossielen illegaal was en er met het verhandelen van fossielen 
potentieel heel veel geld was te verdienen, is het systeem totaal corrupt 
geworden,” schreef hij. Braziliaanse paleontologen zeggen al geruime tijd 
dat het niet aangaat om de illegale handel in fossielen goed te praten en 
dat deze handel Brazilië van waardevolle wetenschappelijke voorwerpen 
heeft beroofd.
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Wereldwijd register van fossielen
De controverse rond Ubirajara toont aan dat overheden en internationale 
wetenschappers steeds meer aandacht besteden aan de wettelijke status 
van deze Braziliaanse fossielen. In oktober 2020 deed de Braziliaanse 
politie tijdens ‘Operatie Santana Raptor’ negentien huiszoekingen in het 
kader van een meerjarig onderzoek naar de smokkel van fossielen uit het 
Araripe-bekken, de regio waar ook Ubirajara is gevonden. En vorig jaar 
oordeelde een Franse rechtbank dat 45 Braziliaanse fossielen in het bezit 
van een Frans bedrijf aan Brazilië moesten worden teruggegeven. “De 
fossielen van het Araripe-bekken zijn niet alleen belangrijk voor de 
wetenschap, maar ook voor de ontwikkeling van de regio,” zegt Lima, de 
paleontoloog uit Crato, in een WhatsApp-bericht aan Kids Magazine.

In zijn e-mail schrijft Frey dat de onderzoekers niet wisten waar of 
wanneer precies het fossiel was ontdekt. Andere fossielen in het museum 
in Karlsruhe, zoals de eerste fossielen die tot dusver van Unwindia en 
Susisuchus zijn gevonden, zijn van commerciële handelaren 
gekocht, aldus de studies waarin ze zijn beschreven. In zijn e-mail meende 
Frey dat het museum in Karlsruhe onterecht het enige doelwit is 
geworden.

Hoe apocalypsen de weg vrij maakten voor de mens
In hun aanvankelijke antwoorden op kritische vragen over het Ubirajara-
fossiel, insinueerden Frey en Martill dat fossielen in Brazilië niet adequaat 
worden bewaard. In een recente e-mail aan de Braziliaanse krant Folha de 
S. Paulo, zei Martill dat men van geluk mag spreken dat de fossielen twee 
jaar geleden niet aan Brazilië zijn teruggegeven, “omdat ze in dat geval na 
de tragische brand allemaal tot as zouden zijn vergaan. De paleontologe
aan de Universidade Federal do Rio Grande do Norte in Natal meent dat 
in veel musea in Brazilië collecties van fossielen op een veilige manier 
worden bewaard. “Brazilië zou zijn fossielen niet goed bewaren vanwege 
de brand in het Museu Nacional? Oké, hoe zit het dan met de Notre
Dame?” zegt zij.
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In zijn e-mail aan Kids Magazine gaf Martill toe dat zijn recente 
commentaren tegenover Folha “ietwat ongevoelig” waren en schreef hij 
dat hij “geen probleem” ziet in de teruggave van de fossielen aan 
Brazilië, vooral niet nu de ernstig beschadigde collecties van het Museu
Nacional aangevuld moeten worden. “Ik besef dat het volgende 
misschien controversieel is, maar feit is dat er in jaren zeventig en tachtig 
en de eerste helft van de jaren negentig heel veel fossielen uit Brazilië zijn 
weggehaald,” schreef hij. Misschien zal het Ubirajara-fossiel een van de 
fossielen zijn die de verloren gegane collecties zullen vervangen.
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Wetenschap

IN PREHISTORISCHE ZEEBODEM
LAGEN REUZENWORMEN OP DE LOER

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Thomas Smallenbroek

Uit gefossiliseerde afdrukken van holen die in oeroud gesteente zijn 
gevonden, blijkt dat prehistorische borstelwormen met vervaarlijke 
kaken uit de zeebodem omhoog schoten om hun prooi te verschalken.

Rond koraalriffen ligt de moderne borstelworm Eunice aphroditois in zijn 

hol in de zeebodem te wachten totdat een onfortuinlijk visje langs zwemt 

en dicht genoeg in de buurt komt om razendsnel door de gekartelde en 

beweegbare kaken van deze worm te worden gegrepen en in een hol in 

het zand te worden getrokken. De gefossiliseerde holen, die werden 

ontdekt in het Geopark van de landtong Yehliu en Badouzi, zijn 

zogenaamde sporenfossielen, bewaard gebleven afdrukken die ontstaan 

bij activiteiten van prehistorische dieren. Zulke sporenfossielen zijn zeer 

waardevol, omdat ze veel vertellen over het gedrag van prehistorische 

wezens. In dit geval gaat het om gefossiliseerde buizen met een lengte 

van bijna twee meter en een doorsnede van zo’n tweeënhalve centimeter 

die vermoedelijk zijn achtergelaten door wezens die in het Cenozoïcum

leefden, toen dit deel van de wereld een oceaan was.

Holen in gesteente

Na enige tijd ontdekten ze dat een grote bobbittworm – die de bijnaam 

Barry kreeg – al geruime tijd onopgemerkt in een uithoek van het 

koraalgedeelte van een aquarium zijn vraatzuchtige werk had gedaan. In 

2013 was bioloog Masakazu Nara van de Kochi-Universiteit in een twintig 

miljoen jaar oude afzetting op Taiwan op zoek naar sporen van 

foeragerende pijlstaartroggen toen zijn oog op een reeks vreemde holen 

viel. Pas toen in 2017 in de Taiwanese hoofdstad Taipei een internationale 

conferentie van experts op het gebied van sporenfossielen 

plaatsvond, waren Löwemark en zijn collega’s in staat om hun 

bevindingen met elkaar te vergelijken. De bovenkant van de holen leken 

te zijn ingestort, waarbij waaiervormige afdruk in het gesteente was 

achtergebleven.
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“De groeven wezen ook op een explosieve beweging,” zegt 
Löwemark, alsof een worm met grote snelheid uit zijn hol was geschoten 
in plaats van dat een of ander schelpdier langzaam uit de zeebodem was 
gekropen. Aan de bovenkant van de holen leek het zand van de 
zeebodem geregeld te zijn omgewoeld, wat erop wijst dat ze 
waarschijnlijk werden bewoond door hinderlaagjagers. “Zulke grote holen 
met waaierachtige afdrukken zijn overduidelijke aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van Eunice aphroditois,” zegt paleontoloog Jakob Vinther
van de University of Bristol, die niet bij het nieuwe onderzoek was 
betrokken.

Evolutie van bobbittwormen
“Omdat een worm vrijwel geheel uit week weefsel bestaat, is de kans dat 
lichaamsdelen bewaard zijn gebleven, extreem klein,” zegt 
Löwemark. Maar de kenmerkende, meerdelige kaken van Eunice
aphroditois bestaan uit verharde eiwitten en kunnen zelfs met een laagje 
zink bedekt zijn, zodat ze een grotere kans maken om in gefossiliseerde 
toestand bewaard te blijven. “Dit soort kaken zijn naar ik meen al in het 
Ordovicium door de evolutie uitgevonden,” zegt Vinther, verwijzend naar 
het tijdperk tussen 485 en 444 miljoen jaar geleden. Er zijn oudere 
fossielen gevonden die aan dit soort wormen worden toegeschreven.

In gesteente van circa vierhonderd miljoen jaar geleden in 
Ontario, Canada, zijn sporen gevonden van wormen die zich op dezelfde 
wijze gedroegen als de bobbittwormen van nu. Wel is het wat 
merkwaardig dat er tot nu toe niet meer fossielen als deze zijn 
ontdekt. Gezien het feit dat de holen zeer herkenbaar en groot 
zijn, zouden afdrukken ervan volgens Gingras relatief vaak in gesteente 
van de afgelopen twintig miljoen jaar aangetroffen moeten worden.
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS: DE 
MIDDELEEUWSE STADSMUREN VAN UTRECHT

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Gilles de Kock

Geschiedenis

Om zich te kunnen verdedigen tegen indringers, bouwde Utrecht 
stadsmuren als eerste van Nederland. Nieuw historisch onderzoek 
maakt de geschiedenis van deze muren zichtbaar.

Er werd door de Romeinen een fort gesticht met de naam Trajectum, vlak 
bij de splitsing van de Kromme Rijn en de Vecht. Na eerst een omwalling 
te hebben gehad van leem en houten palen, werd er in het begin van de 
3de eeuw rond het fort een muur opgetrokken uit tufsteen dat met 
schepen uit de Eifel werd aangevoerd. Het gebied binnen deze muren 
bleef ook na het vertrek van de Romeinen altijd bewoond. In de 8ste 
eeuw werd deze plek het religieuze en bestuurlijke centrum van het 
bisdom Utrecht, dat destijds over een groot deel van Nederland regeerde.

De aanleg van deze muren was een doorn in het oog van de bisschop, die 
zijn eigen machtspositie zag worden ingeperkt. In de daaropvolgende 
eeuwen werden de muren uitgebreid en steeds aangepast aan de stand 
van de techniek. Na de komst van het kanon werden de muren minder 
hoog, maar veel dikker om het geweld van de kogels te kunnen 
weerstaan. Het werd echter steeds lastiger om de wapenwedloop bij te 
houden en in 1580 kwamen onder Willem van Oranje de laatste nieuwe 
bastions tot stand.

Vanaf die tijd raakten de muren in verval, en in 1872 werd de 
Bijlhouwerstoren als laatste onderdeel van de stadsverdediging 
gesloopt. Plattegronden, reconstructies, schilderijen en voorwerpen 
vertellen er niet alleen het verhaal van de muren, maar vooral van de 
mensen aan wie ze eeuwenlang bescherming boden.
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ONTDEK DIT TIBETAANSE PALEIS IN DE 
WOLKEN

Reizen

Het adembenemende Potalapaleis is een van de bekendste 
heiligdommen ter wereld.

Het Potalapaleis ligt op een hoogte van ruim 3600 meter, en is daarmee 
het hoogstgelegen paleis ter wereld. De Tibetaanse koning Songtsen
Gambo gaf opdracht voor de bouw ter ere van zijn huwelijk met prinses 
Wencheng van de Chinese Tang-dynastie. Het paleis werd uitgebreid en 
omgebouwd tot het winterverblijf van de Dalai Lama. Toen die echter in 
1959 in India in ballingschap ging, kwam het paleis in handen van de 
Chinese regering.

Desondanks is het Potalapaleis nog steeds een icoon voor de regio en een 
mekka voor boeddhisten uit de hele wereld. Gedurende het hele jaar 
maken duizenden religieuze pelgrims met gebedswielen en kralen een 
rondgang om het paleis om te worden gezegend. Velen leggen voor hun 
bezoek aan het heiligdom te voet honderden kilometers af. Ook zijn er de 
tombes te vinden van acht dalai lama's, honderden heilige boeddhistische 
geschriften en verschillende altaren.

Het gebouw bestaat uit twee gedeelten, het Rode Paleis en het Witte 
Paleis. Het eerstgenoemde heeft een religieuze bestemming, het tweede 
wordt gebruikt voor bestuurszaken. Het Potalapaleis werd in 1994 door 
UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Het Norbulingkapaleis deed ooit 
dienst als zomerverblijf voor verschillende opeenvolgende dalai lama's.

Ondanks het feit dat ze in de loop van de geschiedenis beschadigd 
raakten door natuurlijke of menselijke oorzaken, zijn het internationale 
iconen die door de eeuwen heen spiritueel van belang en intact zijn 
gebleven.

Wanneer kun je gaan?
De zomer is de beste tijd voor een bezoek. Het hoogseizoen voor 
toeristen is van juni tot augustus.

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Akira van der Meer
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430.000 JAAR GELEDEN ONTPLOFTE EEN 
METEOOR BOVEN DE ZUIDPOOL

Wetenschap

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Resten van de ruimterots kunnen antwoord geven op de vraag hoe vaak 
dit soort kosmische bezoekers in onze atmosfeer exploderen en welke 
bedreiging ze voor de aarde vormen.

Lang, lang geleden schoot een asteroïde met de lengte van een 
voetbalveld door het zonnestelsel richting de aarde.

Elders op aarde begonnen de eerste neanderthalers zich over Europa te 
verspreiden, zwierven mammoeten door de onafzienbare 
graslandschappen van het noordelijk halfrond en werden de ijskappen op 
aarde gestaag dikker.

De ruimterots boorde zich in de dichte atmosfeer van de aarde, werd op 
weg naar het Antarctisch Plateau door de wrijving uit elkaar getrokken en 
liet een vurig spoor van gloeiend puin achter zich. Niet ver boven de ijzige 
woestenij explodeerde de meteoor in de lucht, waarbij een straal van 
superverhit gas en verdampt kosmisch materiaal richting de aarde schoot.

De rotsformatie was ruim 800.000 jaar geleden afgesleten door gletsjers 
en op de vindplaats op de top ervan was het kosmisch puin perfect 
bewaard gebleven. Hij en zijn collega’s namen vijfenhalve kilo gesteente 
van de top van het rotsplateau mee naar het laboratorium. Uiteindelijk 
kozen ze voor nader onderzoek zeventien microsferulen uit, minuscule 
kraaltjes van gesmolten materiaal die bij meteorietinslagen of 
luchtexplosies worden gevormd. Een microscoopopname van deeltjes die 
zijn gevonden op de inslaglocatie, in het Sør Rondane-gebergte op de 
Zuidpool.

Toen hij en zijn team de zuurstofsamenstelling van de sferulen
analyseerden, bleken de korreltjes nog vreemder te zijn. Ze bevatten hoge 
concentraties van zuurstofisotopen die niet aansloten op die van bekende 
asteroïden. De verhouding tussen de isotopen wees erop dat de 
microsferulen in direct contact met het Zuidpoolijs waren gevormd, wat 
bij luchtexplosies ongebruikelijk is.



Chemische aanwijzingen
Normaliter reageren microsferulen van gesmolten meteoriet die bij een 
luchtexplosie worden gevormd, niet met het aardoppervlak voordat ze 
zijn gestold en op aarde zijn gevallen. “We wisten al dat zulke complexe 
explosies voorkomen, maar we hadden een iets groter inslaglichaam 
nodig om uit te komen op een straal van heet materiaal die naar de 
aardoppervlakte schoot, maar die ook weer niet zó krachtig was dat de 
asteroïde daar een krater zou vormen. Het zou perfect zijn als hij de aarde 
zou ‘kussen’, als het ware,” schreef Artemjeva in een e-mail. In de 
simulatie van de inslag op de Zuidpool schiet het verdampt materiaal van 
de exploderende asteroïde richting de aarde.

Dit type luchtexplosie houdt het midden tussen een explosie van het 
type-Tsjeljabinsk, waarbij er geen straalstroom naar de aarde 
ontstond, en een normale inslag, waarbij een krater ontstaat. Het team 
noemt dit een ‘touchdown’-luchtexplosie, die sterk doet denken aan 
luchtexplosies die eerder door Mark Boslough, natuurkundige aan de 
University of New Mexico, in computersimulaties zijn 
gerecreëerd. Volgens Boslough zijn de simulaties van het nieuwe 
onderzoek degelijk en zou het niet verrassend zijn als er boven de 
prehistorische Zuidpool inderdaad een ‘touchdown’-luchtexplosie heeft 
plaatsgevonden. Maar zijn onderzoek zou een nieuwe methode kunnen 
opleveren om andere touchdown-luchtexplosies in het geologisch archief 
van de aarde op te sporen, zodat wetenschappers meer inzicht krijgen in 
het gevaar dat deze gebeurtenissen voor de aarde vormen.
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Dieren

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Luna de Labije

BEIDE AFRIKAANSE OLIFANTENSOORTEN NU
MET UITSTERVING BEDREIGD

Voor het eerst heeft een belangrijke milieugroep de savanneolifant en de
bosolifant als twee aparte soorten erkend en met beide gaat het niet
goed.

De kleinere en donkerder bosolifant heeft rechte slagtanden en leeft in de
equatoriale wouden van Centraal- en West-Afrika. Voor het eerst hebben
wetenschappers beide soorten nu los van elkaar onderzocht en gekeken
hoe het met hun populaties gaat en de resultaten zijn niet opbeurend.
Volgens de officiële beoordelingen die gisteren ten behoeve van de Rode
Lijst van bedreigde diersoorten bekend zijn gemaakt door de International
Union for Conservation of Nature, wordt de savanneolifant met
uitsterving bedreigd en is de bosolifant bijna uitgestorven. “Voor beide
soorten is de stroperij nog altijd de belangrijkste oorzaak van hun
teruggang in aantallen,” zegt Kathleen Gobush, die leiding gaf aan de
nieuwe beoordelingen en lid is van de ‘Olifantengroep’ van de IUCN, een
groep van experts die zich wijdt aan het behoud en beheer van
olifantenpopulaties.

Al sinds de vroege jaren 2000 stapelden zich de aanwijzingen op dat de
bosolifant en de savanneolifant als twee aparte soorten beschouwd
moeten worden. Toen de IUCN in 2008 haar laatste beoordeling van de
Afrikaanse olifant opstelde, werd het geslacht nog altijd als één enkele
soort gezien en als geheel omschreven als ‘kwetsbaar voor uitsterving’.
Maar in de jaren daarna zijn wetenschappers tot het inzicht gekomen dat
de bosolifant en de savanneolifant twee aparte soorten zijn.
“De uitdagingen waarmee beide soorten worden geconfronteerd, zijn zeer
verschillend, evenals de routes op weg naar het herstel van deze
populaties.

Het nieuwe rapport moet vooral meer aandacht vragen voor de bedreiging
van de bosolifant, een soort die minder zichtbaar is en ook minder in de
gaten wordt gehouden dan zijn grotere neef. Volgens Gobush wordt de
situatie van de bosolifant vaak door regeringen en donoren over het hoofd
gezien en hun problematiek overschaduwd door die van de savanneolifant.
Administratief wordt de Afrikaanse olifant vaak nog als één groep gezien,
wat maatregelen ter behoud van beide soorten kan ondermijnen, zegt
Sue Lieberman, vicepresidente internationaal beleid van de Wildlife
Conservation Society in New York.



Ruwe schattingen
Om tot hun beoordelingen te komen keken Gobush en haar collega’s naar
alle beschikbare gegevens van honderden veldonderzoeken op het gebied
van beide soorten. In het geval van de savanneolifant gaan die terug tot
de jaren zestig, voor de bosolifant tot de jaren zeventig. De beoordelingen
van de conserveringsstatus van diersoorten die door de IUCN worden
opgesteld, berusten op een groot aantal verschillende factoren,
waaronder de afname van de populaties en het slinken van hun
verspreidingsgebied. “Op dit moment bestaat er geen twijfel over dat
olifantenpopulaties in heel Afrika door stroperij en habitatverlies worden
gedecimeerd,” zegt Scott Schlossberg, een gegevensanalist van de
Botswaanse milieugroep Elephants Without Borders die niet bij de
nieuwe beoordelingen was betrokken.

“Slechts een paar olifantenpopulaties doen het goed, maar de trend op
lange termijn voor het continent als geheel is zorgwekkend. “De huidige
inschatting is niet waterdicht en wil dat ook niet zijn,” zegt hij. Volgens
hem zouden beide olifantensoorten zich kunnen herstellen als ze daartoe
de kans krijgen. “Ze zouden van een situatie van slachtpartijen en bijna
uitroeiing naar een situatie van strikte bescherming en herstel kunnen
gaan,” zegt hij.

Ivoorconflicten
Volgens Schlossberg is het voor de wederopbouw van olifantenpopulaties
niet alleen nodig om de stroperij en de ivoorhandel terug te dringen,
maar ook om de habitat van deze dieren te beschermen. Volgens
Lieberman benadrukt de nieuwe beschermingsstatus van de soort
hoezeer de illegale jacht op het ivoor van deze olifanten zijn tol eist. “Alle
landen die de binnenlandse handel in ivoor blijven toestaan, waaronder
Japan, moeten die markten voor eens en voor altijd sluiten.
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Milieu

Foto: Marika Delaux, Redactie: Reinhard Lasscher

RIVIEREN EN MEREN ZIJN DE MEEST
BESCHADIGDE ECOSYSTEMEN OP AARDE

We hebben zoet water nodig voor ons drinkwater, onze gewassen en 
onze hygiëne, maar overal ter wereld zijn deze reservoirs er sterk op 
achteruit gegaan. Inmiddels staan zoetwaterkwesties bovenaan de 
agenda.

Geleidelijk aan werd de machtige rivier die ooit een van de meest 
emblematische landschappen in de VS had uitgesleten, gereduceerd tot 
een stroompje dat niet eens meer zijn eindbestemming, de zee, wist te 
bereiken. In de hele wereld zijn rivieren, meren en wetlands bezweken 
onder dezelfde druk van slecht geplande stuwdammen, vervuiling,
habitatverlies, zanddelving, klimaatverandering en de komst van invasieve 
soorten. Het resultaat van dat alles werd vorige week samengevat in een 
rapport dat is opgesteld door zestien milieuorganisaties. Daarin valt te 
lezen dat van alle ecosystemen op aarde de zoetwatergebieden er het 
sterkst op achteruit zijn gegaan en dat hun vispopulaties zich op de rand 
van de afgrond bevinden.

Maar sinds 1970 zijn de populaties van gewervelde dieren in 
zoetwatergebieden met 86 procent geslonken (een achteruitgang die 
tweemaal zo hoog ligt als die van terrestrische of mariene ecosystemen)
en bijna een derde van alle soorten zoetwatervissen wordt nu met 
uitsterving bedreigd. Gelukkig lijkt er verandering op til te zijn, want 
zoetwaterkwesties komen steeds hoger op de milieuagenda te staan.
Terwijl in steeds meer onderzoeken op de trieste staat van 
zoetwatergebieden wordt gewezen, wordt het ecologische en
economische belang van gezonde rivieren en meren steeds duidelijker, en 
daarmee volgens wetenschappers ook de oplossingen voor het bereiken 
van zulke gezonde ecosystemen. Tegelijkertijd waarschuwen ze ervoor dat 
we ons moeten haasten om zoetwatergebieden te redden die voor het 
voortbestaan van mens en dier van levensbelang zijn.



'Jaar van de Rivier'
Traditioneel vallen zoetwatergebieden binnen de bescherming van 
terrestrische ecosystemen en hun soorten, waarbij weinig tot geen 
aandacht wordt besteed aan de afzonderlijke rivieren en meren in zo’n 
gebied. Dat komt deels door de complexiteit van rivieren, die dwars door 
beschermd gebied, door uiteenlopende landschappen en soms door 
meerdere landen kunnen lopen. Hij staat aan het hoofd van een 
internationaal netwerk van zoetwaterwetenschappers die nadenken over 
vernieuwende manieren om rivieren te beschermen. Zablocki wijst erop 
dat rivieren die door beschermd gebied lopen, vaak niet worden behoed 
voor milieuschade aan hun bovenloop, iets wat op schrijnende wijze werd 
aangetoond in een studie die vorig jaar in het tijdschrift Conservation
Letters is verschenen.

“We moeten afscheid nemen van het idee dat we eerst aan het land 
denken en dan pas aan de rivieren die er stromen,” zegt Zablocki, wiens 
organisatie samenwerkt met meerdere gemeenten in het Balkanstaatje 
Montenegro, waar de regering onlangs de benedenloop van de rivier de 
Zeta, een hotspot van biodiversiteit tot natuurpark heeft uitgeroepen. 
Een andere beweging richt zich op het creëren van wettelijke kaders voor 
de bescherming van rivieren. Sindsdien heeft Bangladesh al zijn rivieren 
dezelfde rechten gegeven, terwijl de stad Toledo in Ohio de zogenaamde 
Lake Erie Bill of Rights heeft aangenomen om de oevers van dat meer te 
beschermen. “We zullen een veelzijdige benadering nodig hebben om 
ervoor te zorgen dat onze rivieren gezond blijven en hun loop 
onbelemmerd blijft,” zegt Michele Thieme, hoofdwetenschapper voor 
zoetwatersystemen van het Amerikaanse World Wildlife Fund.

Hoewel deze campagne zich specifiek richt op landgebieden en oceanen,
zonder daarbij rivieren in het bijzonder te noemen, kan dat volgens de 
directeur ervan, Brian O’Donnell, snel veranderen.

Zware verliezen
Tot de meer bijzondere zoetwatervissen behoren de tapir- of olifantvissen
van Afrika, die communiceren door middel van elektrische signalen, en de 
spatzalmen van het Amazonegebied, die hun kuit op land 
deponeren. Deze pijlstaartroggen leven in de troebele wateren van 
Braziliaanse rivieren.
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De bijna uitgestorven Mekong-reuzenmeerval
In het rapport wordt ook gewezen op recente studies die aantonen dan 
nog maar een derde van de grote rivieren op aarde onbelemmerd kan 
stromen, oftewel niet door stuwdammen en kanaliseringen wordt 
ingeperkt, en dat het oppervlakte aan wetlands in de wereld sinds 1900 
met bijna zeventig procent is afgenomen, een tempo dat driemaal zo 
hoog ligt als dat van de ontbossing. In een studie die vorige week in het 
tijdschrift Science is verschenen, is aangetoond dat rivieren met 
vispopulaties die tot nu toe aan ernstige schade door de invloed van 
menselijke activiteiten zijn ontsnapt, nog maar veertien procent van het 
totale stroomgebied van rivieren op de planeet uitmaken, waarbij West-
Europa en Noord-Amerika er het slechtst afkomen. “Je zou kunnen
zeggen dat we in de armen van rivieren leven en dat we die armen nu 
afhakken,” zegt hij. Veel milieubeschermers benadrukken dat in de 
besluitvorming over rivieren de zorg over biodiversiteit geregeld wordt 
genegeerd ten gunste van politieke en economische overwegingen.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat het ook economisch verstandig is 
om rekening te houden met visstanden en de ecologische gezondheid van 
rivieren. “Het beschermen van rivieren is een relatief goedkope 
investering die heel veel oplevert, vooral als je de ‘diensten’ meerekent 
die deze ecosystemen gratis en voor niks leveren.

Monstervissen
Een van de redenen dat visstanden in rivieren minder aandacht krijgen 
dan hun tegenhangers in de oceanen, is misschien het feit dat ze zich 
vooral in relatief arme landen bevinden die maar weinig vis exporteren.
“We kunnen zien en waarderen hoe een gorilla voor zijn jongen zorgt of 
zeeschildpadden hun eieren op het strand begraven, maar we hebben
zo’n band niet met zoetwatervissen, die vaak onzichtbaar in troebele 
rivieren leven.” Volgens zoetwaterexperts zal er op de Conventie inzake 
Biologische Diversiteit van de Verenigde Naties, die komende herfst in de 
Chinese stad Kunming zal plaatsvinden, een nieuwe Biodiversiteitsverdrag 
moeten worden opgesteld waarin net zoveel aandacht wordt besteed aan 
de bescherming en het herstel van de rivieren, meren en wetlands van de 
wereld als aan de bossen en oceanen.
“Als we niet op de juiste manier in onze zoetwatersystemen investeren,
zal het te laat zijn en zullen we het tij niet meer kunnen keren.
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SCHUBDIEREN KRIJGEN ONVERWACHTE
STEUN UIT CHINA

Dieren
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Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Iza Oosterbosch

Al jaren wordt er veel op de soort gejaagd en worden de schubben van 
dit zoogdier wereldwijd verhandeld. Schubdieren worden nu ook 
zonder duidelijke bewijzen in verband gebracht met de uitbraak van 
Covid-19.

Milieubeschermers hopen dat de teruggang in aantallen schubdieren van 
alle acht soorten in de wereld zal worden afgeremd door de verbeterde 
bescherming van deze zoogdieren in China en het schrappen van 
schubdierschubben van de officiële lijst van toegestane ingrediënten in 
traditionele Chinese heelmiddelen. Het gebruik van deze heelmiddelen 
heeft alle soorten schubdieren in de wereld (vier in Azië en vier in Afrika) 
tot op de rand van uitsterving gebracht. Elk jaar worden tienduizenden 
van de dieren, die doen denken aan geschubde miereneters, gedood om 
hun vlees, dat in China en Vietnam als delicatesse geldt, en ook om hun 
schubben. “Het is verreweg de belangrijkste maatregel die genomen had 
kunnen worden om de schubdieren te redden,” zegt Peter 
Knights, directeur van de milieugroep WildAid, een organisatie die zich 
richt op het terugdringen van de vraag naar onderdelen van wilde dieren.

“Het geeft het duidelijke signaal af dat er in de traditionele Chinese 
heelkunst alternatieven voor deze schubben zijn en dat het dus niet nodig 
is om schubdieren te doden,” zegt hij. Het bericht dat de schubben niet 
langer in goedgekeurde heelmiddelen verwerkt mogen worden, volgt 
enkele dagen na de bekendmaking van China dat het land de 
beschermingsstatus van het dier in de bestaande wetgeving ter behoud 
van wilde dieren heeft verhoogd. Schubdieren vallen nu in ‘Klasse 1’, een 
status die ook is toegekend aan de in China zo geliefde reuzenpanda. In 
het verleden hebben bedrijven na een verbod op producten van wilde 
dieren kunnen teren op oude voorraden, waardoor een dusdanig 
tweeslachtig signaal werd afgegeven dat de binnenlandse handel in 
sommige van die producten gewoon bleef doorgaan.
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De internationale handel in schubdieren en schubdierschubben werd in 
2017 verboden onder de ‘Conventie inzake de internationale handel in 
bedreigde soorten wilde fauna en flora’. Volgens Thomson gaat namelijk 
het gerucht dat er een verband zou bestaan tussen schubdieren die op de 
dierenmarkt van Wuhan zijn verkocht en de uitbraak van het nieuwe 
coronavirus SARS-CoV-2 onder mensen. Onduidelijk is nog of er bij het 
overspringen van het virus van dieren op mensen nog een derde soort als 
tussenstadium betrokken is geweest, bijvoorbeeld het schubdier. Zij 
schrijft de ontwikkeling toe aan de inspanningen van milieugroepen die 
zich toeleggen op het redden van schubdieren en ook aan de druk die is 
ontstaan als gevolg van een mogelijk verband met het coronavirus.

Nadat de coronavirus-pandemie zich begin 2020 begon uit te 
breiden, verbood China de consumptie van wilde dieren en schrapte het 
land een groot aantal soorten van de lijst van wilde dieren die het land als 
inheems en dus eetbaar beschouwt. Maar het gebruik van sommige 
wilde dieren ten behoeve van traditionele heelmiddelen is nog steeds 
toegestaan. 

Schubdierschubben zijn géén partydrug, aldus experts
‘s Werelds meest verhandelde wilde zoogdieren zullen snel uitsterven als 
de illegale handel in deze dieren niet wordt gestopt.



Wetenschap

OERVISSEN HADDEN BOTTEN DIE ALS ACCU’S
FUNGEERDEN

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Dylan Meijer

De eerste botten die uit levende cellen waren opgebouwd, waren een
bron van belangrijke mineralen voor vissen, die daardoor langere
afstanden konden afleggen (een doorbraak in de evolutie van
gewervelde dieren).

Botweefsel onderhoudt zichzelf, repareert verwondingen en voorziet het
bloed van belangrijke voedingsstoffen. In de vroege prehistorie leek
botweefsel meer op beton, dat op de buitenkant van oervissen groeide
en daar een beschermend schild vormde. De gefossiliseerde wezens die
voor deze studie zijn onderzocht, behoren tot de groep van Osteostraci.
“Ik noem ze het liefst kevermeerminnen,” zegt Yara Haridy, promovenda
aan het Museum für Naturkunde Berlin en hoofdauteur van de nieuwe
studie.

Ze hadden geen kaken, en hun botweefsel groeide rond de buitenzijde
van hun lichaam. Haridy’s onderzoek richtte zich op osteocyten, de cellen
die tijdens de groei van het skelet worden omsloten door de harde,
gemineraliseerde delen van het botweefsel. Maar de eerste dieren met
botten hadden geen osteocyten, en ook sommige moderne vissen hebben
ze niet, wat bij paleontologen de vraag opriep wanneer en waarom deze
botcellen zich voor het eerst ontwikkelden. “Ik raakte zo’n beetje
geobsedeerd door de vraag waarom osteocyten zich hebben
ontwikkeld,” zegt Haridy.

Nieuwe 3D-technologie
Volgens Haridy waren onderzoekers van oudsher gewend om de interne
structuren van botweefsel te bestuderen door het in flinterdunne plakjes
te snijden en dan onder de microscoop te bekijken. Maar dankzij een
methode die ten behoeve van de materiaalkunde en andere toegepaste
wetenschappen is ontwikkeld, konden Haridy en haar collega’s
botstructuren onderzoeken die nog niet eerder in zoveel detail zichtbaar
waren gemaakt. “In de gang bij het kantoor van een van mijn collega’s
zag ik een poster hangen met daarop verbluffende foto’s van poriën in
batterijen, en die zagen eruit als cellen,” herinnert Haridy zich.
De technologie levert gedetailleerde, driedimensionale scans op en
Haridy vroeg zich af op welke voorwerpen deze methode kon worden
toegepast.
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Toen ze vernam dat de technologie het best werkt bij stabiele en droge 
objecten, “zette ik het zo’n beetje op een gillen, want wat is nou stabieler 
dan steen ?” zegt Haridy. De scans die werden gemaakt van de 
Osteostraci-fossielen, overtroffen Haridy’s stoutste verwachtingen. “Ik 
keek naar een holte waarin vierhonderd miljoen jaar geleden een celletje 
had geleefd,” zegt Haridy.

Accu's van bot
Terwijl ze de scans analyseerden, zagen Haridy en haar team dat het 
botweefsel rond de celholten was aangetast. Kortom, de cellen 
veranderden het botweefsel in een soort accu, die opgeslagen mineralen 
kon afgeven ten behoeve van processen als het voeden van de 
zwemspieren. “Haridy en haar collega’s hebben ontdekt dat de marges 
rond de osteocyten een lagere dichtheid hebben dan het omringende 
botweefsel en komen met overtuigende argumenten dat dit een bewijs is 
voor de metabolisering van mineralen,” zegt Sam Giles, een paleontoloog 
van de University of Birmingham die evenmin bij het nieuwe onderzoek 
was betrokken. Helaas kunnen bij de FIB-SEM-techniek die werd 
toegepast alleen beelden in hoge definitie worden gecreëerd van 
botweefsel aan het oppervlak van het gescande object.

De onderzoekers onthulden niet alleen de holten in het botweefsel 
waarin ooit cellen hadden geleefd, ze brachten ook de vorm en de 
verbindingen tussen de cellen en het harde botweefsel in beeld, iets wat 
niet eerder was gedaan. Volgens haar zou de techniek vooral zeer 
bruikbaar kunnen zijn als ze wordt gecombineerd met andere methoden 
waarbij dieper onder het oppervlak van gefossiliseerd botweefsel kan 
worden gekeken. Volgens Haridy zouden vissen zonder de ontwikkeling 
van cellulaire botten waarschijnlijk niet in staat zijn geweest om over 
grote afstanden te trekken, omdat ze niet genoeg mineralen hadden om 
hun spierweefsel te voeden. Wat het team uit deze oerbotten heeft 
kunnen opmaken, is volgens Haridy nog maar het begin.

“Een beetje zoals de eerste CT-scans het terrein van de paleontologie 
enorm hebben geholpen en tot nieuwe methodologieën hebben geleid,” 
zegt Haridy.
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IQ PUZZELS

Spelletjes

Plaats de dominostenen rechts zo in het rooster dat elke rij, elke
kolom en elke diagonaal precies tien stippen telt.
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Welke getallen horen niet
thuis in deze verzamelingen?

A

B

14 28

42 56

77 84

18 27

45 63

81 99

Maak deze puzzel logischerwijs af.
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L
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Amusement

ARTIEST VAN DE KEER

Namen (voluit): Griet Wiersma
Geboortedatum: maandag 22 juni 1959
Geboorteplaats: Driesum, Nederland

Heb je nog broers en-/of zussen?: Nee, ik ben enigst kind.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1989.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Frysk Hynder.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
2002.

Heb je kinderen?
Nee, ik heb geen kinderen.
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OPLOSSINGEN IQ PUZZELS

Spelletjes

Plaats de dominostenen rechts zo in het rooster dat elke rij, elke
kolom en elke diagonaal precies tien stippen telt.
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Welke getallen horen niet
thuis in deze verzamelingen?

A

B

14 28

42 56

77 84

18 27

45 63

81 99

Maak deze puzzel logischerwijs af.
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