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Tien miljoen jaar na de grote meteorietinslag

De schok die alles  
nóg eens veranderde

Het klimaat is altijd al onderhevig geweest aan verandering. Maar nooit ging 
de mondiale opwarming zo snel als vandaag. Het dichtst in de buurt komt 
de overgang van het paleoceen naar het eoceen, 56 miljoen jaar geleden. 

Wat kunnen we leren van deze historische ‘klimaatschok’?

S ommigen hebben het vorig 
jaar wellicht zien voorbij-
komen in de media, toen er 
werd geprotesteerd tegen de 

opening van een asielcentrum. Verder 
zal Dormaal bij weinig Belgen een bel-
letje doen rinkelen. Maar in de wereld 
van de paleontologie of fossielenleer 
is de status van dit gehucht in het 
Vlaams-Brabantse Zoutleeuw verge-
lijkbaar met die van de Afar-driehoek 
in Ethiopië of het Neanderthal in 
Duitsland.

Het was immers hier dat de Franse 
jezuïet en fossielenjager Pierre Teil-
hard de Chardin een eeuw geleden 
de resten identificeerde van Teilhar-
dina, de vroegste primaat en dus de 
gemeenschappelijke voorouder van 
apen en mensen. Het primatenge-
slacht werd later naar De Chardin 
genoemd. De kaakbeentjes en tandjes 
die de Fransman vond, behoorden toe 
aan een diertje dat 56 miljoen jaar ge-
leden leefde. Ze waren opgegraven in 
de zanden van de Formatie van Tie-
nen, een geologische laag die aan de 
oppervlakte komt in Haspengouw.

De vroegste primaten – of ten-
minste hun fossielen – mogen dan 
ontdekt zijn in België, dat betekent 
niet dat Teilhardina hier ook is ont-
staan. Paleontologen discussiëren nog 
over waar precies zijn wieg stond, in 
Noord-Amerika of Azië. Feit is wel 
dat de diertjes in ijltempo het noor-
delijke halfrond hebben veroverd, 

wellicht via beboste landbruggen in 
de huidige Beringstraat en de Noord-
Atlantische Oceaan. Alleen: een paar 
honderdduizend jaar later waren ze 
alweer verdwenen. Ze werden vervan-
gen door andere, beter aangepaste en 
‘modernere’ primaten.

Rond dezelfde tijd verdwenen heel 
wat archaïsche zoogdiersoorten van 
het toneel. Maar er verschenen ook 
nieuwe: de voorouders van moderne 
zoogdieren, zoals de landroof dieren 
(kat- en hondachtigen, beren,    hyena’s 
…),   de hoefdieren (paarden, herten, 
maar ook walvissen) en de knaag-
dieren. Ook daarvan zijn fossielen in 
Dormaal gevonden (zie kader). Door 
die ‘uitbarsting’ van het leven, zeker 
in de zoogdierwereld, wordt de peri-
ode die 56 miljoen jaar geleden begon 
het eoceen genoemd – letterlijk: ‘da-
geraad van het nieuwe’.

Maar wat zorgde er dan voor 
dat modernere zoogdieren zoals 
 Teilhardina (ook al was die weer 
vlug verdwenen) zich relatief snel 
over de aardbol konden verspreiden? 
Waardoor werd het leven op aarde, 
tien miljoen jaar na de verwoestende 
meteorietinslag die de dinosauri-
ers de kop kostte, opnieuw grondig 
dooreengeschud?

Het antwoord: een van de sterkste 
en abruptste klimaatveranderingen die 
onze planeet ooit heeft gekend, en die 
geologen aanduiden als het PETM, het 
Paleoceen-Eoceen Thermisch Maxi-

mum. Een ingewikkelde benaming 
voor de overgang tussen twee geolo-
gische tijdperken die getypeerd werd 
door, zoals de naam aangeeft, een 
sterke opwarming. Die overgang hielp 
de natuur danig in de war. Het zorgde 
ervoor dat er dier- en plantsoorten 
verdwenen, maar vooral ook dat er 
andere kansen kregen. Bij die laatste 
waren de eerste moderne zoogdieren, 
incluis Teilhardina en zijn opvolgers.

Bloedbad op de zeebodem
Dat er 56 miljoen jaar geleden een 
drastische verandering heeft plaats-
gevonden, raakte stukje bij beetje be-
kend in de jaren 1960. Toen ontdek-
ten paleontologen dat er op de grens 
tussen het paleoceen en het e oceen 
enorm veel soorten zogenaamde 

IN HET KORT
Tien miljoen jaar nadat de dino’s uitstierven, 

werd het leven op aarde opnieuw grondig 
dooreengeschud.

•
De oorzaak was een abrupte klimaatverandering. 

Een recente theorie wijst op vulkaanuitbarstingen, 
waarna massale hoeveelheden CO2 in de atmosfeer 

belandden.
•

Heel wat planten en dieren stierven uit, andere 
kwamen in de plaats. Onder meer ook de vroegste 

primaat, destijds ontdekt in Dormaal.
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Een kaakbeentje 
van Teilhardina, 

de vroegste 
primaat en de 

gemeenschappelijke 
voorouder van apen 

en mensen.
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benthische foraminiferen waren uit-
gestorven. Die foraminiferen waren 
eencelligen met een kalkskeletje die 
op de diepzeebodem leefden. Veel 
van die soorten kwamen al tientallen 
miljoenen jaren voor. Plots waren ze 
verdwenen.

Pas eind jaren 1980 begonnen 
wetenschappers zicht te krijgen op de 
mogelijke oorzaken van die verdwij-
ning. Bij diepzeeboringen in de pool-
zee rond Antarctica troffen geologen 
opvallend grote schommelingen aan 
in de gemineraliseerde kalkschaaltjes 
van de foraminiferen. De verhoudin-
gen tussen verschillende zuurstof- en 
koolstofisotopen leken sterk te varië-
ren. En dit allemaal in de zeebodem-
laag die overeenstemt met een ouder-
dom van 56 miljoen jaar.

De isotopenverhoudingen van 
zuurstof wezen op een sterke en 
abrupte stijging van de temperatuur 
in de diepzee, van 4 tot op sommige 
plekken wel 8 graden. De wisselende 
koolstofisotopenverhoudingen ver-
raadden dan weer een grondige 
verstoring van de koolstofkringloop. 
‘Over de lengte van slechts een paar 
centimeter sediment was er een grote 

verandering te zien’, zegt Robert 
Speijer, geoloog aan de KU Leuven en 
gespecialiseerd in het PETM.

‘Die paar centimeter komt overeen 
met hooguit enkele duizenden jaren. 
Een geologisch zeer snelle verande-
ring dus, die in de buurt komt van 
wat er na de meteorietinslag tien 
miljoen jaar eerder was gebeurd. We 
wisten dat er iets radicaals moest zijn 
gebeurd, aangezien een groot deel 
van het microscopische diepzeeleven 
was uitgestorven. Maar dat de veran-
dering zo abrupt was, dat was onge-
zien.’ Uiteindelijk zou de overgang 
tussen het paleoceen en het eoceen 
zo’n tweehonderdduizend jaar duren, 
waarna de isotopenverhoudingen van 
zuurstof en koolstof zich weer stabi-

liseerden tot de niveaus van het einde 
van het paleoceen.

Speijer voerde eind jaren 1980 
onderzoek uit naar het PETM. De 
publicatie van een paper in Nature in 
1991 over de isotopenanalyse van de 
Antarctische diepzeebodem herinnert 
hij als een grote doorbraak. ‘Ineens 
stond het fenomeen op de kaart, en 
werden er parallellen getrokken met 
de krijt-paleogeengrens (de periode 
vlak na de meteorietinslag 66 miljoen 
jaar geleden, red.).’

Ontestbare theorie
Het grote verschil met de ‘dino-
apocalyps’ was dat de oorzaak van 
deze klimaatverandering niet met-
een duidelijk was – laat staan dat 
ze buitenaards was. Tot vandaag 
is dat vraagstuk nog niet helemaal 
opgehelderd. Wel doen enkele hypo-
theses de ronde. ‘De zeebodemlagen 
die overeenkomen met het begin 
van het PETM hebben een bepaalde 
koolstofsignatuur. Die signatuur kan 
duiden op een massaal vrijkomen van 
methaan uit onderzeese gashydraten’, 
zegt Speijer. ‘Daardoor zouden miljar-
den tonnen van het sterke broeikas-
gas (methaan warmt ruim twintig keer 
zo sterk op als CO2, red.) in de atmo-
sfeer zijn beland.’

De gemiddelde temperatuur op 
aarde zou met zo’n 5 graden zijn 
gestegen, wat in de diepzee dus een 
massale uitstervingsgolf in gang 
zette – maar wat sommige planten en 
dieren elders ook nieuwe kansen gaf. 
Ook de zeespiegel steeg, met zo’n 20 
meter. Dat was relatief beperkt, door-
dat er op Antarctica en Groenland 
toen nog nauwelijks ijs lag. ‘Toen de 
overgang tussen het paleoceen en het 
eoceen begon wás het al veel warmer 
dan vandaag’, aldus Speijer. Tijdens 
het paleoceen, de periode vlak vóór 
het PETM dat 66 miljoen jaar geleden 
begon en tien miljoen jaar duurde, be-

‘De meeste gespecialiseerde zoogdiersoorten 

waren er al, maar de klimaatschok stimuleerde 

hun verspreiding’

56 miljoen jaar 
geleden stierven 
er massaal 
veel soorten 
eencelligen met 
een uitwendig 
kalkskeletje uit.
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droeg de globale temperatuur gemid-
deld 24 graden. Dat is 10 graden meer 
dan vandaag.

Dat laatste is meteen het grootste 
probleem van de methaantheorie: als 
het tijdens het paleoceen al zo warm 
was, kon er zich in de zeebodem dan 
wel zo’n grote massa bevroren aard-
gas bevinden? Hoewel ze nog steeds 
de leidende hypothese is, blijft de me-
thaantheorie dus nog speculatief.

Pas sinds een vijftal jaar krijgt ze 
serieuze tegenwind van een concurre-
rende theorie, dankzij nieuwe weten-
schappelijke data. Ook deze mogelijke 
verklaring steunt op een oorzaak in 
wat later diepzeebodem zou worden, 
maar dan met het broeikasgas CO2 
als belangrijkste drijfveer voor de kli-
maatverandering tijdens het PETM.

Speijer: ‘Aan het eind van het pa-
leoceen was er in het noordelijke deel 

OORSPRONG ZOOGDIEREN  
LAG (EEN BEETJE) IN BELGIË
De Teilhardina belgica is nog altijd de oudste bekende primaat. Dormaal, het Vlaams-Brabant-
se gehucht waar de eerste fossielen van het diertje in 1927 werden gevonden, is dan ook een 
naam die onder paleontologen klinkt als een klok. ‘In totaal zijn nog zo’n driehonderd fos-
sielen van het primaatje opgegraven’, zegt paleontoloog Thierry Smith (KBIN). ‘Behalve de 
tanden en de kaakbeentjes die de Franse fossielenjager Teilhard de Chardin had gevonden, 
werden ook delen van de ledematen opgegraven. Die gaven ons een beter zicht op hoe T. 
belgica eruitzag: een kleine, sprongkrachtige viervoeter met flexibele ellebogen en heel lange 
vingers, ideaal om mee in bomen te klimmen.’
Op de site in Vlaams-Brabant zijn nog vele andere vroege zoogdieren gevonden, waaronder 
ook de oudst bekende voorouder van katten en honden, samen met andere vleeseters, zoals 
beren, zeehonden en wezels. Van deze Dormaalocyon latouri had de Belgische paleontoloog 
Richard Smith (de vader van Thierry) verschillende fossielen teruggevonden. In 2014 werd 
D. latouri beschreven als Europa’s oudste vleesetende zoogdier, tot hij twee jaar later van de 
troon werd gestoten door de Vassacyon prieuri, waarvan in Noord-Frankrijk 57 miljoen jaar 
oude fossielen waren gevonden. De vondst toont aan dat de opkomst van de moderne zoog-
dieren dateert van vóór het PETM (het Paleoceen-Eoceen Thermisch Maximum). De abrupte 
klimaatverandering zou hun een extra duwtje in de rug hebben gegeven.

Aan de kant van een holle weg langs een maisveld in Dormaal (Vlaams-Brabant) ligt een van de 
bekendste paleontologische sites in de wereld. Het is hier dat de eerste fossielen werden ontdekt 
van de vroegste voorouders van verschillende zoogdieren.

van de Atlantische Oceaan heel veel 
vulkanisme. Het was immers de tijd 
dat Scandinavië zich loskoppelde van 
Groenland. Bij vulkaanuitbarstingen 
kwamen enorme hoeveelheden CO2 
in de atmosfeer. Dat kon rechtstreeks 
gebeuren samen met de uitgestoten 
assen, of onrechtstreeks via de ver-
gassing van ondergrondse steenkool-
lagen door contact met magma.’

De ‘vulkaantheorie’ kan worden 
getoetst als wetenschappers erin 
slagen het atmosferische gehalte aan 
CO2 tijdens de beginfase van de over-
gang direct te meten. Helaas is dat 
niet mogelijk. Het oudste ijs op An-
tarctica dat hiervoor in aanmerking 
komt – via de meting van de CO2 in 
bevroren luchtbelletjes – is hoogstens 
een miljoen jaar oud. Bovendien zijn 
er voor paleoklimaten ouder dan pak-
weg een miljoen jaar nauwelijks goede 
zogenaamde CO2-proxy’s, of indirecte 
metingen via bijvoorbeeld isotopen-
verhoudingen. Deze proxy’s bevatten 
nog een grote onzekerheid.

Als de vulkaantheorie klopt, dan 
lag het CO2-gehalte op het hoogte-
punt van de overgang wellicht op 
2.000 ppm (deeltjes per miljoen), dat 
is vijf keer het huidige niveau. Aan het 
einde van het PETM zou dat gehalte, 
onder andere door verwering van op-
pervlaktegesteente, weer gedaald zijn.

Natuurlijk kunnen ook de beide 
verklaringen een rol gespeeld hebben. 
De opwarming door het vulkanisme 
kan bijvoorbeeld het vrijkomen van 
methaanhydraten hebben getriggerd. 
Sommige wetenschappers vrezen 
overigens dat dit scenario ook ons te 
wachten staat. Het is bekend dat de 
hoeveelheid aardgas die onder deze 
vorm ligt opgeslagen in de zeebodem 
groter is dan alle oliereserves in de 
wereld.

Koraal als orakel
Wat kunnen we leren van de prehis-
torische ‘klimaatschok’, die door het 
tempo waaraan ze zich voltrok in 
de buurt komt van de huidige, door 
mensen veroorzaakte klimaatopwar-
ming? Als we er de komende decen-
nia niet in slagen de broeikasuitstoot 
sterk terug te dringen, zal de CO2-
concentratie aan het eind van deze 
eeuw 700 à 800 deeltjes per miljoen 
bedragen – vandaag zitten we aan 
415 ppm.
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‘De snelheid van die toename 
zou ongezien zijn in de laatste 66 
miljoen jaar, dus sinds de krijt-paleo-
geengrens’, zegt Speijer. Dat geldt 
trouwens ook nu al voor de tempe-
ratuurstijging ten opzichte van het 
begin van het industriële tijdperk. 
Het klimaat warmt nu wereldwijd op 
aan een graad per honderd jaar. Ter 
vergelijking: tijdens de afloop van de 
laatste ijstijd, toen de ijskappen van 
het noordelijk halfrond smolten en 
het zeepeil meer dan honderd meter 
hoger kwam te liggen, was voor een 
stijging van een graad meer dan dui-
zend jaar nodig.

Tijdens de overgang tussen het 
paleoceen en het eoceen ging het 
veel sneller dan tijdens de laatste 
deglaciatie, maar niet zo snel als 
vandaag. Speijer schat dat het tempo 
van de huidige opwarming ruwweg 
twee tot vijf keer zo hoog ligt als 56 
miljoen jaar geleden.

Dat tempo is belangrijk, in be-
paalde opzichten zelfs meer dan de 
grootte van de opwarming. Snelle 
veranderingen kunnen immers de 
kansen hypothekeren van plant- en 
diersoorten en hele ecosystemen 
om zich aan te passen. Dat leert 
het onderzoek naar het PETM. ‘De 
wereld was tijdens het paleoceen al 
heel warm, en daar kwam dan nog 
eens een abrupte klimaatopwarming 
bovenop.’ Speijer noemt die een 
gamechanger.

Volgens paleontoloog Thierry 
Smith van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschap-
pen in Brussel markeerde het feno-
meen het definitieve einde van de 
archaïsche zoogdieren, die waren 
ontstaan in de jura en het krijt en 
de dino-apocalyps hadden over-
leefd. ‘Sommige soorten hebben het 
uiteindelijk nog miljoenen jaren uit-
gehouden’, zegt Smith. ‘Maar vanaf 
het late paleoceen lagen de omstan-
digheden de pas ontstane moderne 
zoogdieren beter, waardoor deze 
langzaam maar zeker de archaïsche 
zoogdieren wegconcurreerden.’

Het PETM als de oorsprong van 
het moderne zoogdierenrijk aandui-
den, is wellicht wat overdreven. ‘De 
meeste gespecialiseerde zoogdier-
soorten waren er al, maar wat vast-
staat is dat de overgang een enorme 
stimulans gaf aan hun verspreiding. 

Vooral doordat het ook op hogere 
breedtegraden, dichter bij de polen, 
veel warmer werd.’

Volgens Smith toont dit de dub-
bele rol van klimaatverandering aan, 
want een opwarmend klimaat hoeft 
niet nefast te zijn voor alle planten 
en dieren. Dat het de mensheid niet 
ten goede komt, staat inmiddels wel 
buiten kijf. Smith: ‘Er zullen altijd 
soorten zijn die er voordeel uit halen. 
Kijk naar het PETM: op land dreef 
deze snelle klimaatverandering grote 
migraties aan van vroege, moderne 
zoogdieren.’

Maar in de diepzee was er dus wel 
een massaal uitsterven onder de ben-
thische foraminiferen. Toch waren de 
grootste en zeker de meest zichtbare 
slachtoffers van de klimaatschok wel-
licht de koraalriffen. Die rijke en di-
verse ecosystemen verdwenen vrijwel 
volledig door het warme zeewater, om 
pas miljoenen jaren later terug op-
gebouwd te worden. ‘De koraalriffen 
bieden via dat verre verleden ook een 
blik op de toekomst’, vindt Speijer. 
‘Het is nu aan de mensheid om dit 
niet opnieuw te laten gebeuren. Het 
herstel zal zeer lang duren.’ ■

‘De koraalriffen van miljoenen jaren geleden 

bieden een blik op de toekomst’

Sediment lagen 
in de Egyptische 
Sinaïwoestijn 
verraden de 
historische 
opwarming van 
het zeewater.
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