
Sterrenkunde

Actueel (4): Het mysterie van de verdwenen DYNO’S

Inleiding

De titel van deze aflevering oogt wat onwetenschappelijk en dat is begrijpelijk. Beoefening
van de natuurwetenschappen (bestaande uit waarnemingen, experimenten, gevolgd door
berekening en beredenering) levert “kennis” op, d.w.z. men gaat daardoor meer WETEN. Zo
levert in de fysica een experiment, waarbij men water steeds verder afkoelt, m.b.v. een
thermometer het stolpunt van water op: 0º (graden) Celsius. Ziezo, dat WEET men dan (voor
eens en altijd). Zo heeft men in de astronomie (om maar wat dichter bij huis te blijven) uit
roodverschuivingen (experimenten) en m.b.v. het Dopplereffect, berekend dat het heelal moet
uitdijen. Door redenatie is men zo tot de oerknal (Big Bang) theorie gekomen, teruggaande in
het verleden. Maar kijkend naar de toekomst weet men niet of het heelal eeuwig zal blijven
uitdijen of uiteindelijk weer (tot één punt) zal inkrimpen. Ja, zult U zeggen, achter het
verleden kan men wel (met enige zekerheid) komen, de toekomst “voorspellen”is toch wel
iets anders. Na lezing van dit artikeltje zal blijken, dat ook het verleden zo zijn mysteries kent.
Ook wordt afgerekend met een -eventueel- misverstand dat zo’n onderwerp slechts tot één
natuurwetenschap behoort. Bij bovenstaand mysterie komt niet alleen de astronomie maar ook
-uiteraard- de biologie en verder geologie en chemie aan de orde.

Wordt in de kosmologie de ontstaansgeschiedenis van het heelal behandeld, in de geologie
komt de geschiedenis van de aarde (van 4,6 miljard jaar geleden tot nu) aan de orde. En het
ontstaan en uitsterven van diersoorten lijkt mij een onderdeel van de biologie.
Het geologisch denken werd tot voor kort (een twintigtal jaren terug) vnl. bepaald door het
“Actualisme” en de Evolutieleer van Darwin. Het actualisme was al in 1795 geformuleerd
(door Hutton) en hield in dat de geschiedenis van de aarde uitsluitend bepaald werd door
onveranderlijke wetmatigheden: de geologische processen, zoals we die vandaag waarnemen
zijn in het aardse verleden ook werkzaam geweest.
Lydell formuleerde dit (in 1833) als volgt: “The present is the key to the past”.
Dit, in tegenstelling tot de leer van het catastrofisme (gelanceerd door Huttons tijdgenoot
Cuvier) die ervan uitging dat de geschiedenis van de aarde, inclusief die van het leven,
bepaald werd door opeenvolgende catastrofen (niet te verklaren verschrikkelijke
natuurrampen). Op geologische gronden werd dit catastrofisme opgegeven, maar... tot
ongeveer 1970 wist men nog niets af van het bestaan van de z.g. biotonische crises, die thans
een van de meest besproken verschijnselen in de aardwetenschappen zijn !

Onder een biotonische crisis verstaat men het wereldwijd, in geologisch gezien, zeer korte
tijd, uitsterven van een (zéér) groot deel van alle levensvormen. In totaal zijn er 17
geregistreerd, de eerste 700 miljoen jaar geleden (het begin van het fossiele tijdperk).



De allergrootste van 225 miljoen jaar terug, waarbij 90% van alle toen bestaande diersoorten
uitstierven. De op één na grootste en tevens de meest beruchte vond 65 miljoen jaar geleden
plaats (overgang Krijt-Tertiair): 70% van alle diersoorten stierf toen uit, waaronder de laatste
13 van de ons zo bekende dinosauriërsoorten. (In totaal zijn er 30 soorten geweest, 17 daarvan
stierven uit in de laatste 8 miljoen jaar van de Krijtperiode).

U kunt dat zielig of zelfs jammer vinden (leuk, zulke kanjers levend in Artis!) maar bedenk
wel, dat door dat uitsterven, talrijke zoogdiersoorten (w.o. de mens later ook ging behoren) de
kans kregen zich explosief te ontwikkelen, dus... wél dinosaurus, dan géén mens, en uiteraard
geen Artis om ze in op te sluiten!

Nu is men in de natuurwetenschappen niet alleen geïnteresseerd in feiten, ook wil men graag
de oorzaken van bepaalde gebeurtenissen achterhalen. Uiteraard is men, na kennis genomen te
hebben van de biotonische crises, gaan zoeken naar de oorzaken ervan. En hier liet de leer van
het Actualisme hen danig in de steek. Zou men dan toch mo9eten overgaan tot de leer van het
Catastrofisme? (Tenzij men een catastrofe als b.v. Tchernobyl als “key to the past” zou willen
hanteren, maar vergeet niet dat een catastrofe, zoals die 65 miljoen jaar geleden plaatsvond,
dan veroorzaakt zou moeten worden door een kernexplosie, vele miljoenen malen sterker dan
die van Hiroshima of Nagasaki !)

Een belangrijke ontdekking, die -misschien!- tot oplossing van bovengenoemd vraagstuk zal
kunnen leiden, deed o.a. de (Nederlander!) Jan Smit, een jonge geoloog, werkzaam aan de
Universiteit van Amsterdam: op de grens van Krijt en Tertiair (dus terzelfder tijd als het
uitsterven van de Dino’s) vond hij in ongeveer 2 cm dikke kleilagen, zeer hoge concentraties
Iridium. Hoe dit te verklaren? Wat bleek -in meteorieten komt dit zeldzame metaal in
ongeveer 1000 voudige concentratie voor (t.o.v. de aarde). Bovendien werden in dit kleilaagje
extra hoge concentraties goud, osmium en platina gevonden in een verhouding, gelijk aan die
van de meteorieten. U voelt al waar het verhaal heengaat? Jan, en daarna vele anderen met
hem, kwam tot de conclusie dat de 65 miljoen jaren geleden plaatshebbende catastrofe (voor
de Dino’s althans) zijn oorzaak heeft gevonden in een inslag van een reusachtige meteoor van
minstens 10 km diameter. Maar denkt iedereen daar nu zo over ? Nee, zeker niet. (Jan Voet is
daar één van). De tegenstanders wijzen op het feit, dat de inslagkrater van deze reuze meteoor
nog nergens is gevonden, dat het uitsterven geleidelijker heeft plaatsgehad dan dat een
dergelijke inslag zou doen vermoeden.
Wat zien deze tegenstanders dan als mogelijke oorzaken? Nu, dit kunnen klimatologische
veranderingen zijn geweest (denk eens aan de ijstijden !), of een voorafgaande periode met
verarmde flora, waardoor t.g.v. voedselgebrek de beestjes zijn uitgestorven, kortom,
alternatieven genoeg. Zelf ben ik wel een voorstander van de, laat ik hem maar “inslagtheorie”
noemen. Argumenten mogen hierbij uiteraard niet ontbreken:

1) Na de ontdekking van het Iridiumlaagje (1980) heeft men twee merkwaardige
ontdekkingen gedaan: Een tiental uitstervingscatastrofes bleken te zijn opgetreden met
tussenperioden van telkens ongeveer 26 miljoen jaar (met een speling van maximaal 5
miljoen jaar). Op zich is dat al merkwaardig maar tevens bleek dat de leeftijden van
grote inslagkraters ook een dergelijke regelmaat vertonen.



 Maar hoe deze merkwaardige regelmaat te verklaren? Een hypothese is de verstoring
van kometenbanen tijdens de beweging van ons zonnestelsel door de melkweg. Een
andere i het bestaan van een donkere begeleider van de zn (een soort dubbelster-stelsel
dus), Nemesis ofwel “ster des doods”, die in een elliptische baan in 26 miljoen jaar om
de zon zou draaien, waarbij deze ster, bij zijn dichtste nadering tot de zon, de banen van
de kometen in de z.g. wolk van Oord zou verstoren. Uiterst fascinerende
veronderstellingen, maar bewijzen ervoor: ho maar.

2) Het Iridiumhoudende laagje wordt op tenminste 2 uiteen liggende plaatsen
(Denemarken en Nieuw-Zeeland) gekenmerkt door een uitzonderlijk gehalte aan
koolstof in de vorm van roet. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door enorme bosbranden,
welke onmiddellijk na de inslag uitgebroken zijn. Door deze enorme roetwolken werd
de zon voor langere tijd verduisterd wat zijn invloed gehad moet hebben op o.a. de flora
(geen fotosynthese meer door groene planten). Deze verandering in de flora is in de
vorige eeuw al gesignaleerd !

3) Het Iridiumhoudende kleilaagje is een feit. Hoe verklaren tegenstanders van de
inslagtheorie dit? Nu ze wijzen erop dat Iridium dieper in de aarde meer voorkomt en
dat deze door een kortstondige fase van heftige vulkanische activiteit op het
aardoppervlak is gespuwd. Nu deze fase is ook reeds lang bekend ! De overblijfselen
ervan zijn te vinden in een reusachtig basaltplateau, de Deccan Traps (NW India).
Uiteraard heeft vulkanisme ook (grote) gevolgen voor het milieu; zure regen, en door
het vele stof, afscherming van het zonlicht met als gevolg dalende temperatuur, en
minder fotosynthese. Deze effecten zijn te vergelijken met een meteorietinslag, maar
een vulkanische uitbarsting met een effect van 10.000 maal het totale kernbomarsenaal
(=10 miljoen bommen zoals op Hiroshima) is wel zeer twijfelachtig. Maar hoe groot is
de kans op een inslag van een meteoriet met voldoende afmeting (10 km doorsnede, wat
een krater met doorsnede van 20- tot 100 km tot gevolg moet hebben)? Er zijn thans 55
asteroïden bekend met een diameter groter dan 3 km, waarvan de banen de aardbaan
snijden. In 1937 passeerde de asteroïde (of ontgaste komeet) Hermes de aarde op een
afstand van 800.000 km en 23 maart van vorig (!) jaar passeerde wederom een
planetoïde (evenals Hermes met een diameter van 1 km) de aarde op 800.000 km. Dat
vorig jaar augustus een planetoïde de aarde passeerde op 4 miljoen km was
interessanter, omdat het toen waarschijnlijk om een dubbel-planetoïde ging (New
Scientist 10-1-90). Nu lijkt 800.000 km voor aardse begrippen veel, maar astronomen
spreken bij zo’n afstand van “rakelings”. Uit bovenstaande leert een berekening (bijlage
1) dat de aarde ongeveer q maal per 500.000 jaar getroffen zou worden door een
meteoriet met een diameter van ongeveer 1 km. Kleinere treffen de aarde uiteraard meer
en grotere minder (vanwege de grotere en kleinere aantallen), maar als we stellen dat op
elke 100 meteorieten van 1 km er 1 voorkomt van 10 km of meer, dan betekent dat altijd
nog één inslag van een dergelijke meteoriet per 50 miljoen jaar. U ziet: de
kansberekening laat de mogelijkheid van de inslag van een meteoriet, grot genoeg om
een dergelijke catastrofe te veroorzaken, wel toe.

4) Natuurlijk is men aan het zoeken geslagen naar de restanten van een dergelijke
meteoriet. Merkwaardig is dat op de aarde helemaal geen grote inslagkraters bekend
zijn, terwijl we die wel op de maan aantreffen (de krater Copernicus heeft een diameter
van ongeveer 80 km.



Bijlage 1

Stel we hebben een cirkeloppervlak met een straal van 800.000 km, dat door een
voorwerp getroffen wordt. Hoe groot is de kans dat dit plaats vindt op een afstand,
minder dan 8000 km van het midden? (Onze aardstraal is 6000 km, dus een meteoriet
op minder dan 8000 km van het midden van de aarde, zal deze zeker treffen.)
De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het kwadraat van de straal, dus
cirkeloppervlakten met stralen van resp. 8000 en 800.000 km verhouden zich als 1:1002

= 1: 10.000.

Dus, als er 1 maal per 50 jaar een meteoriet met een diameter van 1 km een oppervlakte
met een straal van 800.000 km treft, dan is de kans dat dit binnen 8000 km van het
centrum gebeurt 1 op 10.000, dus gemiddeld 1 maal per 10.000 x 50 = 500.000 jaar zal
een meteoriet met 1 km diameter onze aarde treffen. Nageslagen literatuur schatte de
kans op treffen van een 10 km grote meteoriet op 1 maal per `100 miljoen jaar. ( Zelf
kwam ik door “natte vingerwerk”op 2 maal, dus was er niet ver vanaf.

Bijlage 2

Kalk heeft de chemische formule CaCO3. Dit zou door de kracht en hitte van de botsing
gesplitst (gekraakt: thermolyse) kunnen worden in ongebluste kalk ( CaCO ) en CO2 :

 en CaCO s CaCO s3 ( ) ( )� ( )CO g2

(g staat voor gasvormig, s voor vaste stof.)



Als de maan bij herhaling door grote lichamen is getroffen, moet de aarde, met 80 maal meer
de massa, ook haar deel hebben gekregen !
Uitgaande van dit standpunt hebben drie Amerikaanse geologen (Journal of Geology nov 88)
gezocht naar sporen van gigantische inslagen. Ze veronderstellen dat de bovengenoemde
basaltplateaus in India de littekens zijn vn een enorme inslag, die het vulkanisme, leidend tot
de vorming van de plateaus, veroorzaakte. De merkwaardige boogvormige Admirantenrug
(ten ZW van de Seychellen) zou een fragment van de oorspronkelijke kraterwand kunnen zijn.
De diameter van ongeveer 600 km is van dezelfde orde van grootte als die van diverse
basaltische maanzeeën. Bovenstaande hypothese zou dan tevens een verklaring zijn voor het
tot nu toe steeds raadselachtig gevonden vulkanisme dat de basaltplateaus heeft veroorzaakt.
Twee andere Amerikanen (New Scientist, dec ‘89) vonden bij het analyseren van
satellietfoto’s, in Tsjecho-Slowakije een krater met een doorsnede van 320 km. Deze vondst
leidt echter niet tot een bijdrage aan de inslagtheorie daar deze krater “slechts” 15 miljoen jaar
geleden werd gevormd. De meteoriet zou een afmeting gehad moeten hebben van bijna 80
km. Een dergelijke inslag zou ongetwijfeld grote gevolgen gehad moeten hebben, die (nog)
niet gevonden zijn. Deze krater is dus een mysterie op zich !

Weer twee andere Amerikanen (Science april ‘90) hebben op de zeebodem van het Caribisch
gebied aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een krater met een doorsnede van
290 km, veroorzaakt door een object met een diameter van 9 km. De 50 cm dikke laag van
“geschokt” gesteente opo Haïti en dikke sedimentlagen op Cuba (als gevolg van een
mogelijke vloedgolf na de inslag) onderbouwen de hypothese verder.

5) Hoe staat het met d verandering van de landflora omstreeks het tijdvak waarin de Dino’s
zijn uitgestorven? Niet zo dramatisch, maar wel is gebleken dat deze erna beheerst werd
door varens. Dit kan weer verklaard worden uit een ongeveer 10 graden hogere
temperatuur en een 4 maal zo grote vochtigheid. Deze verschijnselen zijn een pleidooi
voor een inslag op land of in een ondiepe zee met kalksedimentatie. De gevolgen van
een dergelijke inslag zou het CO2 gehalte in de lucht drastisch verhoogd hebben, wat
weer tot verhoging van de temperatuur (broeikaseffect!) geleid zou hebben. (zie bijlage
2).

6) Tot slot wil ik nog wijzen op een artikel in Nature (jan.’90) waarin gewezen wordt op
een afname van de planktonactiviteit, zowel aan het einde van het Perm (225 miljoen
jaar geleden) als aan het einde van het Krijt (65 miljoen jaar terug). Deze afname hing
weer samen met de koolstofcyclus tussen de isotopen 12C en 13C. Het verband tussen
planktonactiviteit en 12C-cyclus is een nogal ingewikkeld chemisch verhaal, dat ik U zal
besparen. Zoals reeds eerder opgemerkt, vallen beide tijdstippen (225 en 65 milj. jaar)
samen met de 2 grootste biotische crises. Of de verandering van de C-cyclus de oorzaak
of juist het gevolg is van massaal uitsterven, is een nog onbeantwoorde vraag, maar als
gangbare verklaring voor dit verband wordt toch wel de inslag van een grote meteoriet
gezien.

Er zijn behalve bovenvermeld tiental, de laatste 3 jaar nog wel meer publicaties verschenen,
maar ik wil het hierbij laten. Er zullen er zeker nog meer komen en in deze rubriek (Actueel)
zal ik u ervan op de hoogte houden. We (ikzelf in ieder geval wel) zijn benieuwd.

Jb. Kuyt           


