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Introductie 
"Binnen de biologie is niets logisch zonder evolutie” (Theodosius Dobzhansky, 1973). Het leven 

zoals we het kennen en de eigenschappen van de nu levende soorten zijn alleen logisch 

verklaarbaar als evolutie de drijvende kracht is. Met de term evolutie wordt binnen de biologie de 

geleidelijke ontwikkeling van de erfelijke eigenschappen van een soort bedoeld. Deze geleidelijke 

ontwikkeling gaat over generaties heen en is het gevolg van natuurlijke selectie. Natuurlijke 

selectie houdt in dat individuen die beter aangepast zijn aan hun leefomgeving (die dus een 

gunstige eigenschap bezitten), meer kans hebben op nageslacht. De gunstige eigenschap in 

kwestie wordt doorgegeven aan het nageslacht en langzaam zal op die manier een soort 

veranderen totdat alle individuen die gunstige eigenschap hebben.  

De evolutie van de ene soort kan zo leiden tot de evolutie van een andere soort; dit heeft ook 

weer effect op het leefmilieu. Dit wordt systeemevolutie genoemd en daarover gaat deze module: 

over systeemevolutie van de Aarde en biosfeer, met de verschillende organismen daarin. Systeem 

evolutie betekent ook dat niet alleen de Aarde de evolutie heeft beïnvloed, maar ook andersom. 

Het klimaat bijvoorbeeld zoals wij dat nu kennen is niet altijd zo geweest. Dit is onder andere het 

gevolg van evolutionaire aanpassingen en de daarmee samenhangende verschuivingen in de 

chemische kringlopen op Aarde. De laatste 40 miljoen jaar is de Aarde van een broeikasklimaat, 

met palmen op de Noordpool, afgekoeld naar ons huidige (relatief koude) klimaat, met ijs op de 

polen (Figuur 0.1). Dit komt door veranderingen in de koolstof cyclus, maar ten grondslag daaraan 

liggen veel grootschaligere veranderingen in chemische cycli op Aarde. De koolstof cyclus is 

namelijk verbonden met onder andere de stikstof, fosfor en silica cyclus. 

 

Figuur 0.1 Evolutie van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het klimaat over de afgelopen 65 

miljoen jaar. Het globale klimaat (rechter as) zoals af te leiden van zuurstof 18 isotopen van 

fossiele oceanische micro-organismen (linker as) (Zachos et al., 2001). 
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Op de tijdschaal waar we hier kijken (laatste 40 miljoen jaar) is de verbinding met de silica cyclus 

het belangrijkst. Je zou kunnen zeggen dat koolstof de slaaf is van silica. Als er iets verandert in 

de silica cyclus dan moet de koolstof cyclus wel volgen. De centrale vraag die daarom hier wordt 

behandeld is: ‘Wat is de invloed van de silicakringloop op de evolutie en het klimaat en 

andersom?’. Aan de hand van deze vraag krijgen we inzicht in hoe de grootschalige 

systeemevolutie van de Aarde en het leven werkt en wat voor processen hierbij een rol spelen.  

Silica is het 14e element in het periodiek systeem en speelt een belangrijke rol in de biologie. 

Zowel landplanten als algen zijn grotendeels afhankelijk van silica als bouwstof. Binnen deze 

module wordt rond het element silica gekeken naar de evolutie van landplanten en algen en de 

organismen die hier van afhankelijk zijn voor voedsel. Op deze manier zullen we de evolutie van 

verschillende soorten op land en in zee bestuderen, namelijk grassen, paarden, diatomeeën (een 

belangrijke groep van modern plankton in oceanen en zoetwater systemen) en walvissen. Hoewel 

deze soorten op het eerste gezicht niks met elkaar te maken lijken te hebben, zijn ze allemaal met 

elkaar verbonden via de silicakringloop. De evolutie van deze organismen is bovendien uitgebreid 

bestudeerd.  

Stap voor stap zullen de verschillende onderdelen van dit systeem worden behandeld en aan 

elkaar worden gekoppeld. In Hoofdstuk 1 wordt de silicakringloop behandeld, als verbindend 

element voor de evolutie van de verschillende soorten. In Hoofdstuk 2 kijken we naar de evolutie 

van grassen en onderzoeken we hoe grassen en de silicakringloop elkaar beïnvloeden. In 

Hoofdstuk 3 wordt de evolutie van paarden behandeld en gekoppeld aan wat je in de eerdere 

hoofdstukken hebt geleerd. In Hoofdstuk 4 en 5 gaan we van het land naar de zee en onderzoeken 

we de evolutie van respectievelijk diatomeeën en walvissen, en kijken we wat de rol is van deze 

soorten in de silicakringloop. 

Aan het eind van de module heb je een goed overzicht van hoe de verschillende soorten zijn 

geëvolueerd en hoe dit via de silicakringloop gekoppeld is aan de evolutie van andere soorten en 

aan de verschillende leefmilieus in het systeem Aarde. Je krijgt inzicht in hoe veranderingen in de 

biosfeer geleid hebben tot het afkoelen van de Aarde. 

Tussen de tekst door wordt in kaders aandacht besteed aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan 

het hoofdstuk waarin het staat, of die benodigde achtergrondinformatie geven. Voorbeelden zijn 

“Verwering van gesteente”, “De reconstructie van grasland” en “Het verstoren van een systeem”. 

Aan het eind van de syllabus zijn een aantal appendices opgenomen waarin extra informatie staat 

over bijvoorbeeld de geologische tijdschaal en het dateren van monsters. Deze informatie is 

bedoeld voor leerlingen die nog niet alle voorkennis hebben, of die zich extra willen verdiepen in 

de stof.  

 

Bij aardwetenschappen en biogeologie wordt er veel gebruik gemaakt van allerlei vaktermen en 

begrippen. De woorden die onderstreept zijn, staan achter in deze syllabus met een uitleg erbij.  
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Figuur 1.1: Het periodiek systeem der elementen. Bron: University Nottingham 

(http://4.bp.blogspot.com/_cw_CDzttLF4/TG9zx4q37pI/AAAAAAAABOs/6UizpKoUdfU/s16

00/periodic_table.gif) 

 

Hoofdstuk 1. De silicakringloop 

1.1 Inleiding 
Silicium (Si) is (met 25,7 massa %) na zuurstof het meest voorkomende element in de aardkorst. 

Het element silicium is terug te vinden in het periodiek systeem der elementen in de veertiende 

periode, derde rij (Figuur 1.1). Dat betekent dat het precies onder het element koolstof staat en 

ook een buitenste elektronenschil heeft die er hetzelfde uitziet. De moleculen waarin silicium 

voorkomt lijken dan ook op moleculen waarin koolstof voorkomt: beide atomen gaan vier 

bindingen aan met een ander atoom, om zo de stabiele toestand te bereiken van een gevulde 

buitenste schil. Op deze manier is te begrijpen dat silica (SiO2) en silaan (SiH4) stabiele moleculen 

zijn, net zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) dat zijn. 
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Tabel 1.1: Een overzicht van de verschillende vormen waarin Si voorkomt en de termen die in deze 

module worden gebruikt om deze vormen te benoemen. 

In het dagelijks leven kom je silicium constant tegen; het is een belangrijk bestanddeel van 

glaswerk en van zand. Vuursteen, opaal en silex, allemaal meer of minder bekende vormen van 

silicium. Maar welke rol speelt het in de biologie? Waar komt het voor, hoe ziet het eruit en welke 

vormen neemt het aan? 

Het element silicium komt voor in verschillende verbindingen. Officieel is silica alleen SiO2, maar in 

deze module wordt het als verzamelnaam gebruikt en wordt er een SiO-verbinding in het 

algemeen mee bedoeld (zie tabel 1.1). Silica komt voor in gesteente, in planten en dieren en in 

water.  

Silica dat in het gesteente zit kan door verwering vrijkomen en oplossen in bodemwater; dit wordt 

gezien als het begin van de silicakringloop. Planten nemen silica op uit het bodemwater; het is een 

belangrijke bouwstof voor ze en ze hebben het nodig voor hun groei. Als de planten doodgaan kan 

het silica weer vrijkomen en door nieuwe planten worden opgenomen. Deze recycling van silica 

zorgt ervoor dat grassen en andere planten op het land niet snel silica tekort komen voor hun 

groei. Een deel van het silica van het land wordt niet opnieuw door planten opgenomen maar ‘lekt’ 

weg naar rivieren, kustzeeën en oceanen. Daar kan het weer door andere planten, zoals algen, 

gebruikt worden. In de oceanen zijn de silica concentraties veel lager en komen planten vaak wel 

silica tekort voor hun groei. Deze lage concentraties worden nog eens versterkt doordat er hier 

plaatsen zijn waar de silica resten uit planten op de zeebodem worden begraven, waardoor het 

niet meer direct beschikbaar is.  

 

 

Naam 

Betekenis Vorm 

Silicium Het element Si 

Silica Officieel is silica alleen SiO2, maar in deze module wordt 

het als verzamelnaam gebruikt en wordt er een SiO 

verbinding in het algemeen mee bedoeld. Silica kan 

zowel in kristallijne (kwarts) als amorfe (opaal) vorm 

voorkomen. 

SiO2 of in deze module 

alle SiO verbindingen 

Silicaat Een mineraal dat bestaat uit een aaneenschakeling van 

silicaat-ionen, die gebonden zijn aan een kation. In de 

geologie wordt met silicaat vaak een gesteente bedoeld 

dat grotendeels uit dit soort mineralen bestaat 

(SiO4)
4- gebonden aan 

kationen 

Kiezelzuur Een zwak zuur dat is afgeleid van SiO2 Verschillende vormen 

zijn mogelijk met als 

algemene formule: 

SiO2
.
nH2O. Meestal wordt 

H4SiO4 bedoeld. 

Kwarts Kwarts is een kristallijne vorm van SiO2 en behoort tot 

de meest voorkomende mineralen op de aardkorst. Het 

vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de 

aardkorst (onder andere in zand en graniet en in de 

vorm van bergkristal). 

SiO2 

Opaal Amorfe vorm van silica. In dit hoofdstuk wordt met 

opaal alleen silica bedoeld dat door organismen is 

geproduceerd. In latere hoofdstukken wordt ook het 

chemisch precipitaat bedoeld dat in de bodem zit.  

SiO2 

Fytoliet Opaal dat door landplanten is gemaakt. SiO2 
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Figuur 1.2: Een tetraëder van silicium met zuurstof (op drie manieren weergegeven) en 

helemaal rechts een voorbeeld van een silicaatmineraal waarbij de tetraëders in een keten 

met elkaar verbonden zijn. Bron: http://explanet.info/images/Ch02/02_15.jpg. 

In de silicakringloop zijn door de tijd heen drie fases te onderscheiden;  

1. De eerste fase (tot 650 miljoen jaar geleden; het Precambrium, zie bijlage A1) is de ‘dode’ 

kringloop. In deze fase waren er nog geen planten en dieren die van invloed konden zijn 

op deze kringloop.  

2. De tweede fase is het begin van de ‘levende’ kringloop. De ‘dode’ kringloop vormt de basis 

van deze ‘levende’ kringloop waarin de opkomst van planten en dieren een belangrijke rol 

speelt. Planten en dieren waren van grote invloed op de kringloop, en tegelijkertijd had de 

silicakringloop grote invloed had op de evolutie van dieren en planten op land en in zee.  

3. De derde fase is de huidige kringloop waarin de mensen met hun industriële activiteiten de 

silicakringloop opnieuw veranderen. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

- Wat is silica? 

- Hoe werkte de silicakringloop voor de komst van planten en dieren? 

- Hoe werkt de silicakringloop sinds de komst van planten en dieren? 

- Wat is de invloed van de mens op de silicakringloop? 

1.2 Wat is silica? 
Voor we kunnen begrijpen hoe de silicakringloop werkt en waarom deze kringloop belangrijk is, 

moeten we weten wat silica eigenlijk is. Silicium als element valt in de metalloïde reeks van het 

periodiek systeem (Figuur 1.1) en heeft 14 protonen in de kern. Het is dus het 14e element in het 

periodiek systeem. Silicium komt bijna nooit in zuivere vorm voor, maar is meestal gebonden aan 

andere elementen. Dan wordt het silica genoemd (zie Tabel 1.1). In vaste vorm is silica vooral 

aanwezig als SiO2, dit is kwarts, het belangrijkste mineraal in zand. Deze vorm van silica heeft een 

duidelijke kristalstructuur en wordt daarom een kristallijne stof genoemd. Ook is silica in vaste 

vorm vaak aanwezig als het silicaat-ion (SiO4)
4-, dat gebonden is met positieve ionen. Het silicaat-

ion heeft de vorm van een 4-hoek of tetraëder (Figuur 1.2). Deze tetraëders kunnen aan elkaar 

geschakeld worden, de tetraëder deelt dan een zuurstofatoom met zijn buur. Deze 

aaneenschakelingen van tetraëders vormen silicaatmineralen. In de geologie worden gesteentes 

die grotendeels uit deze reeksen mineralen bestaan ook “silicaat” genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1-1: Tetraëders 

Sommige silicaten bestaan uit lange, enkele ketens van tetraëders, waar elk siliciumatoom twee 

zuurstofatomen deelt met andere siliciumatomen; deze hebben een vezelstructuur.  

Silicaten waarvan de SiO4 eenheden steeds drie zuurstofatomen delen met andere siliciumatomen 

hebben een plaatstructuur.  

Silicaten die bestaan uit siliciumatomen die alle vier de zuurstofatomen delen met andere 

siliciumatomen hebben een netwerkstructuur. 

a. Geef voorbeelden van elk van deze drie soorten silicaten. 
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Opdracht 1-2: Klei 

Klei is één van de vele verschijningsvormen van silicaten. In klei zijn de SiO4 eenheden steeds met 

elkaar verbonden door drie gemeenschappelijke zuurstofatomen waardoor je een plaatstructuur 

krijgt. Tussen deze lagen zit water, waardoor de lagen langs elkaar kunnen schuiven en klei 

glibberig aanvoelt. Als klei droogt, verdwijnt het water tussen de lagen en wordt het hard. Als je 

weer water toevoegt, gaat er weer water tussen de lagen zitten en wordt het weer zacht en 

glibberig. Bij het bakken van klei verdwijnt het water en worden er covalente bindingen tussen de 

lagen gevormd waardoor klei hard en sterk wordt, en nu kan er geen water meer worden 

opgenomen. De klei verandert in baksteen. 

a. Noem nog drie toepassingen waar gebruik wordt gemaakt van de eigenschap dat klei bij 

verhitten hard en sterk wordt. 

b. Wat voor soort chemische bindingen ontstaan er tussen de kleilagen bij verhitting? 

c. Leg uit waarom je beter geen huis kunt bouwen met baksteen die niet heet genoeg gebakken is. 

Silicium bij scheikunde  

Siliciumdioxide en de silicaten zijn onderdeel van een groep van stoffen met een atoomrooster. Ze 

vormen 95% van het gesteente in de aardkorst, inclusief afbraakproducten als zand en klei. Ook 

keramiek, glas en zeolieten (vulkanisch kleimineraal dat heel poreus is en bijvoorbeeld in je 

wasmiddel zit) bestaan uit silicaten. 

Het element silicium staat onder de koolstof (C) in groep 14 van het periodiek systeem. Beide 

elementen hebben covalentie 4. In tegenstelling tot C kan Si niet zo goed lange ketens vormen 

van vele Si atomen. Wel kunnen Si en O atomen om en om met elkaar binden tot netwerken.  

Het siliciumatoom heeft, net als het koolstofatoom, vier bindingen. Wanneer aan elke binding een 

zuurstofatoom vastzit, kan dat zuurstofatoom nog een binding aangaan met een volgend 

siliciumatoom, enzovoort. Op die manier ontstaat een ruimtelijk netwerk waarin de silicium- en 

zuurstofatomen in de verhouding 1:2 aanwezig zijn. Voor siliciumdioxide is de verhoudingsformule 

dus SiO2.  

Het hoofdbestanddeel van zand is siliciumdioxide. Zand heeft meestal een bruine kleur; dit komt 

door de aanwezige ijzeroxiden. Zuiver SiO2 heet kwarts. Onzuiverheden in een kwartskristal 

zorgen voor fraaie kleuren. Veel halfedelstenen zijn onzuiver kwarts: amethist, bergkristal, 

rozenkwarts en tijgeroog. Kwarts is, zoals te verwachten van een stof met een atoomrooster, hard 

en heeft een hoog smeltpunt. Ook de gesteentes graniet, basalt en vuursteen bestaan uit silicaten. 

Dat geldt ook voor hun verweerde resten, die voor een groot deel de Nederlandseondergrond 

vormen: klei, leem, en kaolien (de grondstof voor porselein). 

Opdracht 1-3: Silicium en scheikunde 

a Welk type kristalrooster (atoomrooster, molecuulrooster, ionrooster of metaal rooster) hebben 

de volgende stoffen: diamant; NaCl; C2H6O(s); Ir; SiO2? 

b Diamant is een zeer harde stof. Dit komt doordat elk koolstofatoom met een covalente binding 

gebonden is aan vier andere koolstofatomen. SiC is ook zo’n superharde stof. Het staat bekend 

onder de naam ‘carborundum’. Carborundum wordt steeds vaker gebruikt in plaats van 

diamant voor snij- en boorwerktuigen. Verklaar waarom diamant voor deze toepassingen 

steeds meer vervangen wordt door carborundum. 

c C, Si, Ge en Sn kunnen alle vier een diamantstructuur hebben. Wat hebben deze vier 

elementen nog meer gemeen? 

d Welke kenmerkende eigenschappen heeft zeoliet? Noem vijf toepassingen voor zeoliet en geef 

aan hoe zeoliet bij elk van de toepassingen werkt. 

Silicaatmineralen kunnen oplossen in een reactie met kooldioxide (CO2) in bodemwater, dit wordt 

chemisch oplossen genoemd. Eerst lost CO2 op in water en vormt protonen, die vervolgens het 

mineraal oplossen. Hieronder zie je hoe dit werkt voor het mineraal forsteriet: 

CO2 (g) + H2O (l)    H+ (aq) + HCO3
- (aq)   (1) 

Mg2SiO4 (s) + 4H+ (aq)   2Mg2+ (aq) + H4SiO4 (aq)  (2) 
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De opgeloste vorm van silica is meestal kiezelzuur (H4SiO4). Bij hoge kiezelzuur concentraties in 

de bodem of in planten kan het silica neerslaan als een SiO2 mineraal: 

 H4SiO4 (aq)     SiO2(s) + 2H2O (l)   (3) 

De gevormde SiO2-substantie heeft dan geen duidelijke kristalstructuur, maar is amorf en noemen 

we opaal. In landplanten geeft het opaal dat in cellen is ingebouwd de planten stevigheid. Dit 

opaal in planten vormt fytoliet (zie kader hieronder).  

Zodra silica oplosbaar is geworden kan het door de bodem heen sijpelen, nieuwe mineralen 

vormen of weer opgenomen worden door planten.  

Opdracht 1-4: Opaal 

Silicaatmineralen verweren niet allemaal even gemakkelijk: kwarts is bijvoorbeeld veel resistenter 

dan een vulkanisch mineraal als olivijn.  

a.Welke karakteristieken van een mineraal en welke omgevingsfactoren hebben denk je invloed op 

de verwering van mineralen? 

 

Omdat opaal een amorfe substantie is, is het moeilijk om de precieze hoeveelheid aan opaalsilica 

in de bodem te meten. Normaal worden mineralogische methodes gebruikt die de kristalstructuur 

van een mineraal gebruiken. Helaas is de structuur van opaal hiervoor niet geschikt.  

b. Bedenk een alternatieve methode voor de meting van de hoeveelheid silica in opaal in een 

bodemmonster.  

 

Fytoliet 

Silicaatmineralen zijn de meest voorkomende mineralen in de aardkorst. Zoals hierboven 

beschreven is wordt silica door verwering oplosbaar en vormt dan kiezelzuur. Het kiezelzuur kan 

door grassen worden opgenomen uit het bodemwater. Vervolgens wordt de silica ingebouwd in 

celwanden en openingen tussen cellen. Fyto betekent plant en lithos betekent steen in het Grieks, 

fytolieten zijn dus microscopisch kleine biomineraaltjes (steentjes) in planten. Fytolieten nemen de 

vorm aan van de ruimte waarin ze gebouwd worden en verschillen dus in uiterlijk tussen 

verschillende soorten planten en weefsels (Figuur 1.3). Fytolieten zijn ontzettend hard en 

bijzonder schurend van structuur. Omdat ze zo sterk zijn bieden fytolieten ondersteuning aan de 

weefsels van planten. 

 

Figuur 1.3: Opnamen van fytolieten onder een microscoop. De horizontale lijn geeft de schaal aan in 

micrometers (µm). Eén micrometer is een miljoenste meter.  

Bron: http://slothcentral.com/archives/1391 

In zout en zoet water gebruiken sommige plantaardige organismen opaal voor de bouw van 

schaaltjes, een soort silicaatskeletten. De belangrijkste groep die dit tegenwoordig doet zijn de 

diatomeeën. Diatomeeën zijn eencellige algen in oceanen en zoetwater systemen. Er zijn nog veel 

meer soorten eencellige algen; het is een belangrijke groep die bestaat uit hele kleine, drijvende, 

plantaardige organismen, fytoplanktongenaamd. Het meeste fytoplankton maakt hun schaaltjes 

van kalk of andere materialen, maar diatomeeën maken hun schaaltjes dus van silica. Ondanks 
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Figuur 1.4: Kaart van de opaalbegraving op de zeebodem. In de figuur kun je zien dat op sommige plaatsen 

de zeebodem voor meer dan 80% uit opaal bestaat. Bron: Sarmiento et al., 2006.  

 

 

het feit dat ze klein zijn, hebben diatomeeën grote invloed op de silicakringloop door hun grote 

aantallen. Als diatomeeën in zee doodgaan dan lost een deel van het opaal op en wordt 

hergebruikt. Een deel van het opaal kan ook bewaard blijven in de (zee-)bodem (zie Figuur 1.4). 

Diatomeeën worden uitgebreid behandeld in Hoofdstuk 4.  

Omdat silica steeds verplaatst en hergebruikt wordt is er sprake van een kringloop (zie Figuur 

1.5). In kringlopen van chemische elementen maken we onderscheid tussen reservoirs (bronnen 

en opslagplaatsen, zie Figuur 1.4) en stromen (fluxen) van het ene naar het andere reservoir. 

Concentraties in reservoirs worden uitgedrukt in eenheden van massa, zoals mol of gram. Fluxen 

worden uitgedrukt in eenheden van massa per tijd, zoals mol per jaar of gram per jaar. In de 

silicakringloop is alleen sprake van silica in vaste vorm (s) en silica dat opgelost is in water (aq). 

Silica in gasvorm komt nauwelijks voor.  

Opdracht 1-5: Hoeveel diatomeeën skelletjes? 

Als een diatomeeën skelletje 2 microgram weegt, hoeveel diatomeeën skelletjes kan je dan maken 

van 20 Tmol Si? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 De silicakringloop vóór de opkomst van planten 
Het belangrijkste deel van de mondiale (wereldwijde) silicakringloop zoals we die nu kennen speelt 

zich af in gesteentes, in bodems, in planten en in het oppervlaktewater van kustzeeën en oceanen 

(Figuur 1.5). Maar planten die silica opnemen zijn er pas zo’n 550 miljoen jaar. Diatomeeën zijn 

pas de laatste 100 miljoen jaar in steeds grotere aantallen in het oppervlaktewater van de zee 

aanwezig en grassen, de meest succesvolle landplanten die een belangrijke rol spelen in de 

huidige silicakringloop, bestaan pas 40 miljoen jaar.  

Vóór de tijd van de planten was de mondiale silicakringloop heel wat simpeler omdat alleen 

chemische en fysische processen een rol speelden. Biologische processen vonden nog niet plaats. 

Deze oude, of ‘dode’, kringloop (donkere reservoirs en fluxen in Figuur 1.5) is eigenlijk de basis 

voor de nieuwe kringloop. Met de evolutie van planten op land en in de oceanen veranderde deze 

oude kringloop langzaam in de huidige silicakringloop. Omdat de ‘dode’ kringloop de basis is, en 

ook omdat die kringloop veel minder ingewikkeld is, gaan we deze eerst bestuderen.  
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Vóór de evolutie van planten waren drie processen het meest belangrijk in de mondiale 

silicakringloop: 

1. Het eerste proces was het verweren (zie kader ‘Verwering’) van gesteente op land, waarbij 

kiezelzuur vrijkomt in grondwater en rivieren. Verwering is de afbraak van gesteentes, 

bodems en mineralen op Aarde als gevolg van contact met de atmosfeer.  

2. Behalve het verweren van gesteente, speelden ook vulkanen onder water een belangrijke 

rol als een bron van opgelost silica. Deze vulkanen waren in de begintijd van de Aarde veel 

actiever dan nu.  

3. Als derde proces volgde er neerslag van het opgeloste kiezelzuur in de vorm van 

verschillende silicaatmineralen. Omdat er geen planten waren die het kiezelzuur opnamen, 

konden de concentraties in bodems en zeewater heel hoog worden. Waarschijnlijk lag de 

kiezelzuurconcentratie in de oceanen vroeger gemiddeld rond de 1,3 milli-molair (mM, dit 

is één-duizendste mol Si per liter zeewater).  

 

 

 

Opdracht 1-6: Concentratie opgelost silica in bodemwater 

De concentratie van opgelost silica in bodemwater kan nooit heel veel hoger worden dan ongeveer 

2 mM. Leg uit waarom dat zo is.  

Bodem- en 

grondwater 

Aardkorst 

Rivieren 

Landplanten 

 

 

Oceanen 

Diatomeeën 

Oceaanbodem 

Vulkanen 

Figuur 1.5: De moderne silicakringloop met de verschillende reservoirs (in blokken) en 

de fluxen (aangegeven met pijlen). De donkere reservoirs en fluxen waren al aanwezig 

voor de evolutie van planten op land en in zee. De groene reservoirs en fluxen zijn 

daarna erbij gekomen. De gestippelde reservoirs en fluxen spelen in de moderne 

kringloop geen belangrijke rol meer. 
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Banded Iron 

Tegenwoordig is de kiezelzuurconcentratie in zeewater veel lager dan tijdens de ‘dode’ kringloop, 

het varieert nu namelijk van minder dan 1 M (micro-molair, dus één-miljoenste molair) tot 0,1 

mM. Waar is al die silica gebleven? Een deel van het kiezelzuur sloeg chemisch op de zeebodem 

neer en vormde lagen (in de geologie “afzettingen” genoemd) van amorf silica. Doordat de druk en 

de temperatuur toeneemt op grote dieptes werden deze lagen vaak omgevormd tot een gesteente 

dat “chert”, of vuursteen, genoemd wordt (de grijze lagen in Figuur 1.6). Het is niet helemaal 

duidelijk waarom, maar vaak sloegen tegelijkertijd met het amorfe silica (of kort daarna) ook 

ijzermineralen neer. Dit leidde tot de vorming van zogenaamde “gestreepte” ijzerformaties, 

banded iron, met afwisselend chert, ijzeroxiden en gereduceerde ijzermineralen en ijzersilicaten 

(Figuur 1.6). De ijzeroxiden werden gevormd in periodes waarin zuurstof beschikbaar was om het 

ijzer te oxideren. In periodes waarin dit niet kon, werden de gereduceerde ijzermineralen 

gevormd.In meer recente geologische lagen wordt chert ook gevonden, maar daar is het meestal 

aanwezig in de vorm van concreties, dat zijn bolle of ovale vormen waarin mineralen zijn 

neergeslagen. De koppeling van chert met ijzer in banden lijktspecifiek te zijn voor de “dode” 

silicakringloop in het Precambrium, de geologische periode tot 550 miljoen jaar geleden, toen er 

nog geen planten waren. 

  

Opdracht 1-7: Gestreepte ijzerformaties 

Gestreepte ijzerformaties bevatten vaak insluitsels van bacteriën. Onderzoekers vermoeden dat 

deze bacteriën energie konden verkrijgen uit redoxreacties met ijzer. Deze reacties droegen bij 

aan het neerslaan van het ijzer op de zeebodem. De bacteriën speelden dus een directe rol bij het 

vormen van de ijzerlagen. In de gestreepte ijzerformaties zitten ook silica-lagen.  

Waarom is het onwaarschijnlijk dat bacteriën een directe rol speelden bij de neerslag van silica in 

deze afzettingen? 

Figuur 1.6: Gelaagde diepzee afwisselingen van 

chert lagen (grijs) en ijzer-oxiden (rood). Deze 

lagen zijn ongeveer 2,5 miljard jaar oud. 

Bron: Fischer and Knoll, 2009. 
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Verwering 

Fysische verwering treedt op door de schurende werking van wind, water, hitte en kou. Ook 

veranderingen in de druk kunnen bijdragen aan het afbreken van gesteente. Als bovenliggend 

materiaal door verwering verwijderd wordt, kunnen de gesteenten eronder vervolgens uitzetten en 

breken. De chemische samenstelling van het materiaal verandert tijdens fysische verwering niet. 

Tijdens chemische verwering verandert de samenstelling wel. Door chemische reacties kunnen 

mineralen in gesteentes langzaam oplossen of veranderen in andere (soms zwakkere) mineralen. 

De twee belangrijkste processen hierbij zijn hydrolyse en oxidatie. Hydrolyse is het splitsen van 

een chemische verbinding terwijl een watermolecuul wordt opgenomen. Oxidatie is een redox-

reactie, waarbij een elektron wordt afgegeven. Bij mineralen die ijzer bevatten leidt dit tot de 

vorming van roest. Een voorbeeld van chemische verwering is het oplossen van kalkhoudende 

gesteentes door zure regen.  

Fysische en chemische verwering kunnen elkaar versterken door de oppervlakken waarop 

verwering plaatsvindt te vergroten.  

Organogene verwering, ofwel biologische verwering, is het gevolg van de activiteit van organismen 

zoals mossen, bacteriën en wormen. Ook spelen schimmels die op plantenwortels groeien (in een 

zogenaamde “symbiose”) een grote rol in de verwering van mineralen. De schimmels duwen 

namelijk de mineralen kapot en scheiden zure stoffen uit waardoor bodemmineralen oplossen en 

voedingstoffen vrijkomen voor planten. In ruil daarvoor krijgen de schimmels suikers van de 

planten (Figuur 1.7). Eigenlijk is organogene verwering dus een combinatie van chemische en 

mechanische verwering.  

 

Figuur 1.7: Links een microscopische opname van een silicaatmineraal met groeven die 

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt zijn door schimmeldraden, waarvan er twee zichtbaar zijn (witte 

strepen). Rechts een kiemplantje van een dennenboom met twee duidelijk zichtbare schimmels 

(wit) rondom de wortels. Bron: Hoffland et al., 2004. 

 

1.4 De silicakringloop sinds de opkomst van planten 
In de ‘dode’ silicakringloop waren dus vooral verwering van gesteente en neerslaan van 

silicaatmineralen belangrijk. Toen planten het land begonnen te begroeien, hadden zij grote 

invloed op deze processen. De opkomst van landplanten versnelde namelijk de verwering van 

silicaatmineralen door organogene verwering en zorgde ook voor het ontstaan van een 

intensievere kringloop op het land. Er kwamen ook nieuwe vormen van silica bij: opaal in levende 

planten (fytolieten in bomen en grassen) en opaal in de bodem (fytolieten uit dode planten). De 

bron van silica voor deze nieuwe vormen was het verweren van silicaatmineralen in de bodem; 

zodra silica in de vorm van kiezelzuur oplosbaar was geworden kon het opgenomen worden door 

planten en daarna gerecycled worden. Dit recyclen gebeurde opeens op grote schaal. Ook hier, net 

als in de ‘dode kringloop’, kon het silica uit de kringloop verdwijnen doordat bodemdeeltjes 

wegspoelden (erosie), of door uitspoeling van het kiezelzuur naar bodem- en grondwater.  
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Figuur 1.8: De kringloop van silica in een bos. Al het levende plantmateriaal wordt 

gezamenlijk aangeduid als “biomassa”. Bron: Conley, 2002. 

 

Over deze ‘levende’ silicakringloop weten we natuurlijk veel meer omdat het de kringloop is zoals 

die nu bestaat. In de volgende secties gaan we kijken naar deze ‘levende’ silicakringloop; in 

bossen en graslanden (zie 1.4.1) en in de oceanen. (zie 1.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 De silicakringloop in bossen en graslanden (Figuur 1.8) 

Wanneer bomen hun bladeren of naalden verliezen, worden deze op de grond afgebroken (door 

bacteriën) en komen de fytolieten vrij die in de bladeren en naalden zaten. Deze fytolieten gaan 

zich vaak ophopen in de bovenste lagen van de bodem, soms tot meer dan 5% van het gewicht 

van de bodem. Hoeveel fytolieten er in de bodem zitten verschilt heel erg per plek en is afhankelijk 

van de temperatuur (1) en van de verschillende soorten planten (2).  

1) Het oplossen van opaal (en dus ook van fytoliet) is afhankelijk van de temperatuur en gaat 

sneller bij een hogere temperatuur. Daarom vind je minder fytolieten terug in bosbodems 

in de tropen dan in de gematigde streken.  

2) Het oplossen van opaal is afhankelijk van het soort plant: grassen zijn vaak veel rijker aan 

silica dan andere planten. Bovendien zijn fytolieten uit grassen 10 tot 15 keer minder 

gemakkelijk oplosbaar in bodemwater dan fytolieten uit bossen (omdat fytolieten in 

grassen een kleiner oppervlak/volume verhouding hebben dan fytolieten in bossen). Dit 

betekent dat er meer fytolieten in grassen zijn dan in bossen, en dat deze fytolieten veel 

moeilijker wegspoelen.  

Voor planten is het recyclen (oplossen) van oude fytolieten meestal veel belangrijker dan de 

aanvoer van nieuw silica uit de verwering van gesteenten. De “interne” kringloop van silica in 

bossen, graslanden en ook zoetwatermoerassen is dus het belangrijkst. Deze kringloop heeft ook 

de grootste bijdrage aan de uitspoeling van silica naar rivieren. Dit geldt vooral op tijdschalen van 

jaren tot decennia, dit zijn namelijk de tijdschalen waarop bomen en planten groeien en sterven. 

Opdracht 1-8: Opaal in planten en in de bodem 

Waar zul je meer opaal in de bodem vinden: een grasland in de gematigde streken of een tropisch 

regenwoud? Leg uit waarom, geef ten minste 2 redenen voor je antwoord.  

Wat zijn nou de effecten van de silicakringloop in bossen en graslanden op wereldwijde schaal? 

Dat is moeilijk precies te zeggen omdat de biologische silicakringloop in veel ecosystemen (vooral 

in graslanden) nauwelijks kwantitatief is bekeken door onderzoekers. De huidige schatting is dat 

alleen verwering leidt tot het vrijkomen van tussen de 19 en 46 Tmol Si per jaar, waarbij T (tera) 

staat voor 1012 (Figuur 1.9). In de biologische kringloop in bossen en graslanden op het land gaat 

veel meer silica om, waarschijnlijk zo’n 60 tot 200 Tmol silica per jaar. Dat betekent dat er in de 

biologische kringloop op het land misschien wel tot 10 keer meer silica per jaar rondgaat dan er 
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Figuur 1.10: Voorbeelden van radiolaria (links levend en rechts als fossiel) zoals te vinden in de 

huidige oceaan. Bron: (links) http://beagle.vpro.nl, (rechts) http://2.bp.blogspot.com/ 

 

netto inkomt via verwering van gesteente. Dit is mogelijk omdat het steeds opnieuw gebruikt 

wordt en weer vrijkomt. Van het silica in die biologische kringloop gaat maximaal 10% (6 Tmol, in 

vaste en opgeloste vorm) via rivieren naar zee, een veel kleiner deel (maximaal 0,5 Tmol) wordt 

via stof door de wind naar zee verspreid. De rest blijft achter in de bodem en wordt gerecycled. De 

graslanden worden uitgebreid behandeld in H2. 

 

1.4.2 De silicakringloop in oceanen 

Er wordt nu dus via rivieren en de atmosfeer zo’n 6,5 Tmol per jaar van het land aangevoerd naar 

oceanen. Deze relatief kleine instroom van silica is de belangrijkste bron van opgelost silica voor 

diatomeeën in de oceaan. Diatomeeën, nu één van de belangrijkste groepen algen in de oceanen, 

zorgen voor ongeveer 40% van de totale productie van organisch materiaal in het 

oppervlaktewater van de oceaan. Ze spelen door het bouwen van schaaltjes van silica een zeer 

grote rol in de silicakringloop. Diatomeeën zetten per jaar wel 240 Tmol aan opgelost silica om in 

opaal, dat is meer dan alle landplanten bij elkaar! Een groot deel van die 240 Tmol lost weer op als 

de diatomeeën doodgaan en kan daarna opnieuw gebruikt worden. Ongeveer 6,5 Tmol per jaar 

wordt begraven op de zeebodem (zie kader ’Begraving van opaal’). Dit is maar 3% van de totale 

hoeveelheid silica die door diatomeeën wordt omgezet. Naast diatomeeën, zijn er ook andere 

organismen in zee die silica opnemen, bijvoorbeeld sponzen en radiolaria (Figuur 1.10). Deze 

soorten zijn op wereldwijde schaal veel minder belangrijk voor de silicakringloop omdat ze met 

minder organismen zijn en dus in totaal veel minder silica opnemen dan diatomeeën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.9: De mondiale kringloop van silica. Bron: Struyf et al., 2009. 
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Omdat alle diatomeeën bij elkaar grote hoeveelheden silica omzetten in opaalschaaltjes heeft de 

opkomst van juist deze soort, ongeveer 150 miljoen jaar geleden, grote invloed gehad op de 

silicaconcentratie in de oceanen. Als we 600 miljoen jaar geleden beginnen, was de 

kiezelzuurconcentratie (dus opgelost silica) in oceaanwater veel hoger dan nu, ongeveer 1,3 mM. 

De opkomst van radiolaria en sponzen zorgde vervolgens voor een daling van de concentraties tot 

1 mM. De opkomst van diatomeeën zorgde vooral aan het eind van het Krijt (Figuur 1.11) voor 

een geleidelijke daling van de concentratie tot µM-niveau: een factor 1000 lager! De diatomeeën 

worden uitgebreid behandeld in H4.  

 

 

 

 

Figuur 1.11. De veranderingen in de concentraties van opgelost silica in de oceaan van het 

Precambrium tot het heden (in mM). In het Precambrium (meer dan 550 miljoen jaar geleden) 

werd de silicaconcentratie bepaald door chemische processen. Na de verschijning van diatomeeën 

in het Jura, duurde het tot het eind van het Krijt voordat diatomeeën van mondiaal belang werden 

voor de silica kringloop.  Bron concept: Siever (1991) en Canfield et al. (2005) 
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Begraving van opaal 

Als opaal begraven wordt, dan verdwijnt het voor lange tijd uit de biologische kringloop in de 

oceanen. Bovenop het opaal wordt een steeds dikker pakket sediment opgestapeld. Door de druk 

van deze stapel verandert het sediment langzaam in gesteente. Dit gesteente kan miljoenen jaren 

begraven liggen voordat het door opheffing weer aan het aardoppervlak komt. Dan kan verwering 

er voor zorgen dat het silica weer aan de biologische kringloop begint.  

Omdat het begraven silica zo lang verdwijnt, is het belangrijk om te weten waar het oplossen of 

begraven van opaal van afhankelijk is. Het begraven van diatomeeën op de zeebodem is erg 

afhankelijk van de materialen waarmee het opaalschaaltje in contact komt. Vooral het element 

aluminium (zit bijvoorbeeld in klei) is belangrijk. Als zelfs maar een klein beetjealuminium oplost, 

kan het in contact komen met het opaal. Het kan dan opgenomen worden dooropaal, waardoor de 

oplosbaarheid van opaal sterk afneemt. Daardoor wordt de kans groter dat het opaal definitief 

begraven wordt. Ook andere kationen beïnvloeden de oplosbaarheid van opaal. Zo hebben 

onderzoekers laten zien dat in de sedimenten van de riviermonding van de Amazone diatomeeën 

door opname van allerlei kationen (zoals Al2+, Ca2+ en Mg2+) omgevormd kunnen worden tot 

kleimineralen, die makkelijker begraven worden. Dit kan je in Figuur 1.12 goed zien. 

 

 
Opdracht 1-9: Omgekeerde verwering 

De omvorming van opaal naar kleimineralen zoals die op de zeebodem kan optreden wordt ook 

wel “omgekeerde verwering” genoemd. Leg uit waarom. 

 

1.5 De invloed van de mens op de silicakringloop 
We weten nu globaal welke factoren het belangrijkst zijn in de silicakringloop en om hoeveel silica 

het gaat. We hebben gezien dat de evolutie van planten op land en vooral van diatomeeën in 

oceanen een enorme invloed heeft gehad op de oude ‘dode’ silicakringloop. Je kunt daaruit 

concluderen dat nieuwe ontwikkelingen een systeem enorm kunnen veranderen. De nieuwste 

grote invloed op de silicakringloop zouden wij zelf wel eens kunnen zijn. Daarom gaan we nu 

kijken naar de manier waarop wij de silicakringloop mogelijk zouden kunnen beïnvloeden. Om de 

mate van verstoring door de mens aan te geven moeten we eerste de begrippen ‘verstoring’ en 

‘verblijftijden’ introduceren. 

1.5.1 Verstoringen en verblijftijden 

Het ene systeem is makkelijker en sneller te verstoren dan het andere systeem. Onderzoekers 

krijgen inzicht in de tijd die nodig is om een systeem te verstoren of te veranderen door het 

berekenen van de verblijftijd van belangrijke elementen. De verblijftijd van een element in de 

oceaan (of een ander systeem) is de gemiddelde tijdsduur dat een molecuul in het systeem zit 

voordat het weer uit het systeem verdwijnt. Om te begrijpen waarom de verblijftijd representatief 

is voor de verstoorbaarheid van een systeem, moet je eerst weten hoe het berekend wordt. 

Als een systeem in evenwicht is, dan wordt er evenveel van een bepaald element aangevoerd, als 

er uit verdwijnt. Voor zo’n systeem is de verblijftijd gedefinieerd als de hoeveelheid van dat 

element in het systeem, gedeeld door de stroom (flux) die er in of uit gaat. De verblijftijd van 

bijvoorbeeld silica in de oceaan kan dus als volgt berekend worden: 

Figuur 1.12: In deze figuren zie je dat 

blootstelling van een opaalschaaltje 

(A) aan Amazone sediment leidt tot de 

omvorming naar een kleimineraal (B). 

De oorspronkelijke structuur gaat 

hierbij verloren. Bron: Michalopoulos 

et al., 2000. 
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Nu kan je beredeneren waarom verblijftijd iets zegt over verstoorbaarheid. Als de verblijftijd lang 

is, dan is het moeilijker om dat systeem te verstoren. Denk maar aan een bad vol water. Per uur 

wordt 1 druppel water toegevoegd en spoelt 1 druppel water weg. De verblijftijd is dus vrij lang. 

Als je een keer twee druppels water toevoegt, zal het weinig effect hebben op het systeem (je bad 

vol water). Vergelijk dit nu met een kleiner systeem, bijvoorbeeld een vingerhoedje vol water, 

waar elk uur een druppel water bijkomt en verdwijnt (korte verblijftijd). Als je in dit systeem je 

influx verdubbelt (twee druppels water), dan zal dit een veel groter effect hebben op je systeem 

(vingerhoedje), dan bij het bad het geval was. 

Is de silicakringloop in de oceaan een stabiel systeem? De hoeveelheid silica in de oceaan is 

97.000 Tmol en we hebben gezien dat de begravingsflux 6,5 Tmol/jaar is (Figuur 1.9). Dit levert 

een verblijftijd van silica in de oceaan op van ongeveer 14.900 jaar.  

Maar wat betekent dit getal nou eigenlijk? We weten dat de verblijftijd aangeeft hoeveel tijd er 

ongeveer nodig is om een systeem, in dit geval de silicakringloop in de oceaan, te verstoren. Dit 

betekent dus dat de silicakringloop in de oceaan alleen op een tijdschaal van duizenden jaren 

gevoelig is voor veranderingen in de aanvoer (via rivieren of stof) of afvoer (begraving) van silica. 

Om een idee te krijgen of dit lang of kort is, kan je kijken naar de verblijftijd van silica in het water 

van veel rivieren en meren. Daar variëren de verblijftijden meestal tussen enkele dagen tot 

tientallen jaren. Je kunt nu zeggen dat de silicakringloop in de oceaan een vrij stabiel systeem is. 

Opdracht 1-10: Verblijftijden van silica en natrium 

Silica komt relatief weinig voor in de oceanen, de silica die er wel is wordt snel gebruikt door onder 

andere diatomeeёn. Deze moeten zo zuinig mogelijk zijn, en hun frustules licht houden. Silica zal 

dus slechts korte tijd in de oceaan blijven voor het verwijderd wordt. Een manier om dat uit te 

drukken is de verblijftijd.  

a. Hoe zou de verblijftijd uitgerekend kunnen worden? 

 

In tegenstelling tot silica is natrium (een van de bouwstenen van zout) wel in grote concentraties 

aanwezig in de oceaan. De concentraties van silica en natrium in rivieren zijn in dezelfde orde van 

grootte.  

b. Bereken de verblijftijd van silica en van natrium in jaren en vergelijk deze. Ga uit van steady 

state. Let op de eenheden!  

Gegeven is: 

 Gem. concentratie in rivieren 
(mol/kg) 

Gem. concentratie in 
zeewater (mol/kg) 

Silica 1.9*102 1.0*102  

Natrium 2.2*102 4.7*105 

 Volume van de oceanen: 1.3*1018 m3 

 Volume van rivieren: 32*1015 liter per jaar 
c. Hoe kan je het verschil tussen de verblijftijd van silica en natrium verklaren? 

1.5.2 Veranderingen op land 

In de afgelopen eeuw is de wereldbevolking toegenomen van 1,65 miljard mensen in het jaar 1900 

tot maar liefst 6,1 miljard in het jaar 2000. Er is niet alleen een enorme toename in aantallen, ook 

is de manier waarop mensen het land gebruiken veranderd. Grote steden zijn gebouwd met een 

grote hoeveelheid mensen die dicht op elkaar wonen en een bijbehorende hoeveelheid 

uitlaatgassen en riolen vol poep produceren. Ook worden in de industrie en landbouw steeds meer 

chemicaliën (vb. stikstof en fosfaat in mest) gebruikt en uitgestoten. Het afvalwater uit riolen, 

industrie en landbouw bemest het omliggende land en rivieren, waardoor de biologische productie 

toeneemt. Om plaats te maken voor steden en landbouwgrond, en voor houtwinning, zijn bossen 

gekapt. Al deze veranderingen hebben geleid tot grote veranderingen in de wereldwijde 

silicakringloop. Op plekken waar bossen zijn gekapt, en zijn vervangen door weilanden, is er 

meestal een veel grotere hoeveelheid fytolieten in de bodem ontstaan dan daarvoor. Ook is op die 

plekken weinig verlies van silica uit de bodem-plant kringloop. Andersom werkt het op plekken 
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waar bossen zijn gekapt, maar het land niet opnieuw begroeid is met planten of grassen. Op 

braakliggend land kunnen fytolieten sneller oplossen en kan erosie makkelijker plaatsvinden. Er 

vindt op die plekken dus juist veel meer transport plaats van silica van het land naar rivieren. 

1.5.3 Veranderingen in rivieren 

Ook het transport van silica in rivieren is veranderd door de invloed van de mens. In veel rivieren 

bereikt silica minder gemakkelijk de zee dan vroeger. Een belangrijke reden daarvoor is dat veel 

rivieren en meren nu veel stikstof en fosfaat bevatten. Deze stoffen, afkomstig uit afvalwater en 

meststoffen, worden door veel levensvormen gebruikt als voedingsstof. Zo bieden deze stoffen 

diatomeeën in rivieren en meren de kans om veel beter te groeien dan vroeger. Hierbij zetten ze 

meer opgelost silica om in opaal. Dit opaal wordt in rivieren minder gemakkelijk getransporteerd 

dan opgelost silica, en het blijft dus achter in de rivieren waardoor minder silica de zee bereikt. 

Naast biologische veranderingen in rivieren zijn er ook letterlijk obstakels voor het transport van 

silica. In veel rivieren zijn namelijk dammen gebouwd waarachter het opaal en fytoliet van land 

zich verzamelt en begraven wordt. In sommige rivieren wordt hierdoor het silica transport naar 

zee zelfs vrijwel teruggebracht tot nul.Een goed voorbeeld daarvan is de rivier de Indus in 

Pakistan, die tot begin vorige eeuw nog een grote sediment aanvoer route naar de oceaan was. 

Tegenwoordig is dit afgenomen tot nul. 

1.5.4 Veranderingen in kustzeeën 

Het silica dat wel de kust bereikt komt terecht in kustzeeën. Ook daar zijn de hoeveelheden 

stikstof en fosfaat toegenomen. En ook daar leidt dit tot een toename in de groei van diatomeeën 

en uiteindelijke begraving van opaal-silica. Dit silica bereikt dus nooit de open oceaan, maar blijft 

achter op de bodem van kustzeeën. Op de lange termijn (op een tijdschaal van duizenden jaren) 

zou dit er toe kunnen leiden dat de hoeveelheid opgelost silica verderop in de oceaan ook af zal 

nemen.  

Hiermee zal de rol van diatomeeën in de oceanen verder van de kust minder belangrijk worden, 

omdat er minder silica beschikbaar is. Het is wel mogelijk dat dit gedeeltelijk gecompenseerd zal 

worden door de opwarming van het klimaat. Als het warmer wordt lost het opaal op het land en in 

zee namelijk sneller op.  

De effecten van een toename van voedingsstoffen en van klimaatverandering zijn dus 

tegengesteld. Dit is een voorbeeld van de complexiteit van de wereldwijde silicakringloop. Ook is 

dit een voorbeeld van de problemen die komen kijken als je wilt voorspellen hoe veranderingen in 

biologische, chemische en geologische processen uiteindelijk zullen uitpakken.  

Opdracht 1-11: Silica in het water van de kustzeeën 

Per jaar komt er 6 Tmol silica via rivieren de kustzeeën binnen. In die kustzeeën is 109,6 Tmol 

silica aanwezig.  

a. Bereken de verblijftijd van silica in het water van kustzeeën.  

b. Denk je (gezien ook je antwoord bij a) dat menselijke activiteit de komende eeuw de 

silicakringloop in kustgebieden sterk zal beïnvloeden? 

 

1.5.5 Op de lange termijn 

De huidige toename van atmosferische CO2 als gevolg van de mens zal uiteindelijk worden teniet 

gedaan door veranderingen in de silica cyclus. Verwering van mineralen naar klei onttrekt de CO2 

uit de atmosfeer. Bijvoorbeeld de omzetting van anorthiet naar kaoliniet: 

CaSi2Al2O8 + 2CO2 + 3H2O  ⇒ Ca2+ + 2HCO3
- + Al2Si2O5(OH)4 

Doordat de verwering van gesteentes heel langzaam gaat zal dit echter voor de mens niet 

merkbaar zijn. Of misschien toch? Professor Schuiling, emiritus aan de universiteit Utrecht denkt 

met het uitstrooien van olivijn het huidige broeikasprobleem te kunnen oplossen, letterlijk (zie 

Kohler er al, PNAS 2010). 

Olivijn lost in water op als volgt: 

Mg2SiO4 +4CO2+4H2O ⇒ 2Mg2++ 4HCO3
− + H4SiO4 
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Opdracht 1-12: Olivijn 

Reken uit hoeveel Olivijn er nodig is om ieder jaar de CO2 die door de mens in de atmosfeer 

terecht komt te neutraliseren. Op het moment zorgt de mens voor circa 9Gt C uitstoot per jaar. 

 

Opdracht 1-13: Wasmiddelen 

Sommige wasmiddelen bevatten sinds kort silica in plaats van fosfaat. Ga er van uit dat het 

gebruik van deze wasmiddelen zou leiden tot een gemiddelde toename in de concentratie opgelost 

silica van 1 µmol/l in rivierwater en dat er in totaal wereldwijd gezien 37 Tm3 rivier water per jaar 

de oceaan in stroomt.  

a. Zijn op basis van deze gegevens deze wasmiddelen belangrijk als bron van silica in de 

wereldwijde silicakringloop? Let op de eenheden van de hoeveelheden waarmee je rekent! 

 

Eindopdracht H1 

Geef antwoord op de vragen die aan het begin van het hoofdstuk gesteld zijn: 

a. Hoe zag de vroegere ‘dode’ silicakringloop eruit? 

b. Hoe werkt de huidige ‘levende’ silicakringloop?  

c. Wat is de rol van planten daarin?  

d. Hoe kan die kringloop veranderen onder invloed van de menselijke activiteiten?  
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Hoofdstuk 2. Grassen 

2.1 Inleiding 
Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven is, spelen graslanden een belangrijke rol in de silicakringloop. 

Graslanden bevatten namelijk relatief veel fytolieten. Tegenwoordig is gras een van de meest 

gewone plantensoorten op Aarde. Een derde van de vegetatie op Aarde is gras. Gras wordt 

gegeten door dieren én mensen (brood, rijst, bier en je bord cornflakes zijn allemaal gemaakt van 

grassoorten), we recreëren er op en zijn er soms allergisch voor. Zowel ecologisch als economisch 

zijn grassen enorm belangrijk. Het lijkt dus soms alsof graslanden er altijd al geweest zijn. Maar ze 

bestaan pas zo’n 40 miljoen jaar; ze zijn veel later geëvolueerd dan andere planten en reptielen en 

zoogdieren. Grassen hebben een grote invloed op de silicakringloop, en mede daardoor ook op het 

klimaat en de evolutie van bepaalde dieren. Het is dus van belang om de eigenschappen en het 

ontstaan van grassen wat beter te bestuderen. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 Wat zijn grassen? 
 Hoe verliep de evolutie van grassen? 
 Wat is de rol van grassen in de silicakringloop? 

2.2 Wat zijn grassen? 
De term grassen omvat zowel ‘echte grassen’ (familie Poaceae, bijvoorbeeld granen en bamboe) 

als ‘rietgrassen’ (familie Cyperaceae, bijvoorbeeld papyrus) en ‘bloembiesen” (familie Juncaceae, 

bijvoorbeeld veldbiesen). Er zijn zo’n 8.000 soorten echte grassen, 4.000 soorten rietgrassen en 

400 soorten bloembiesen. Grassen zijn daarmee nu één van de meest succesvolle plantensoorten 

op Aarde. Niet alleen in soorten maar ook in hoeveelheden zijn grassen succesvol; in 2007 werd er 

al 2,34 miljard ton (dat is 2.340.000.000.000 kg) aan granen geoogst en dat zal alleen maar 

toenemen want de wereldbevolking neemt nog steeds toe. In dit hoofdstuk zullen we het alleen 

over de “echte grassen” hebben. De grote verspreiding van granen in namelijk door de mens 

veroorzaakt. 

Er zijn verschillende soorten ecosystemen die door gras gedomineerd worden. In volgorde van 

toenemende hoeveelheid gras zijn er open bossen, savannes (Figuur 2.1 links) en graslanden (o.a. 

steppe, Figuur 2.1 rechts). Savannes zijn graslanden waar nog wel wat bomen en struiken 

groeien. Steppes zijn graslanden zonder bomen, behalve op rivieroevers. 

 

Figuur 2.1: Links een afbeelding van een Afrikaanse savanne. Rechts een afbeelding van 

een steppe in Kazachstan. Bron: (links) www.blossomingdesign.com, (rechts) 

wikipedia.  
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Figuur 2.2: De opbouw van een grasaartje. Bron: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Grasaartje.png 

Opdracht 2-1: Hooikoorts 

Mensen met hooikoorts hebben last van de pollen (het stuifmeel) van bloeiende planten en bomen. 

Vooral grassen zorgen vaak voor allergische klachten omdat ze overal aanwezig zijn. Grassen 

bloeien vanaf begin mei tot juli of augustus. Welke omstandigheden hebben denk je invloed op het 

bloeien van grassen en dus hooikoorts? 

 

Opdracht 2-2: Savanne of steppe 

Savannes en steppes zijn verschillende ecosystemen die door gras gedomineerd worden. Waarom 

denk je dat je op de ene plek een savanne vindt en op de andere een steppe? 

 

2.2.1 Silica in grassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grassen onderscheiden zich van andere bloeiende planten door de aanwezigheid van een aartje. 

Het aartje, de graandragende top met één of meerdere bloemen, is nodig voor de voortplanting. 

Een aartje bestaat uit verschillende onderdelen. Onderaan zie je twee blaadjes (A en B), deze 

worden kelkkafjes genoemd en kunnen het aartje helemaal insluiten. Hierboven zitten de 

kroonkafjes (C en D), dit zijn schutblaadjes die ook wel palea en lemma genoemd worden. Het 

lemma heeft soms een korte en soms een lange, omhooglopende middennerf. Bovenin zitten 

kleine schubjes (E) die in de bloeiperiode opzwellen waardoor de kroonkafjes uit elkaar geduwd 

worden. De meeldraden en de stamper krijgen dan ruimte om uit te vouwen en te gaan bloeien.  

Grassen bouwen silicamineralen (fytolieten) in in hun kroonkafjes (Figuur 2.1, C en D). Grassen 

begonnen pas na enige tijd met het inbouwen van fytolieten. Om te ontdekken waarom grassen 

silica inbouwen moeten we dus kijken naar de omstandigheden in die tijd (zie 2.3). Maar om Om 

de rol van grassen in de silicakringloop en de evolutie van andere soorten goed te begrijpen 

moeten we weten hoe ze functioneren. Biologen (en dan voornamelijk plantfysiologen) houden 

zich bezig met deze vraag.  

 

2.2.2 Fotosynthese 

Net als alle andere planten halen grassen hun energie uit zonlicht, water en CO2en leveren ze 

organisch materiaal (suikers) en zuurstof op als eindproduct(fotosynthese): 

     zonlicht 

CO2 + H2O  CH2O + O2 
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Figuur 2.3: Schematisch overzicht van 

de lichtreactie. Licht en water worden 

gebruikt om zuurstof, ATP en NADPH 

te produceren. 

 

Dit is primaire productie omdat uit anorganisch materiaal (CO2), organisch materiaal (suikers, in 

de reactie weergegeven als CH2O) gemaakt wordt. De reactie hierboven is een simpele 

samenvatting van twee ingewikkelde processen:  

Het eerste proces is de lichtreactie: het omzetten van zonne-energie en water in chemische 

energie en zuurstof. Tijdens de lichtreactie zorgt zonlicht dat wordt opgenomen ervoor dat een 

watermolecuul gesplitst wordt en een elektron afgeeft. Hierbij worden ATP en NADPH 

geproduceerd (Figuur 2.3). ATP (Adenosinetrifosfaat) is een molecuul dat in cellen functioneert als 

een chemische vorm van energie. NADPH functioneert als bron van elektronen. Op dit moment in 

de fotosynthese wordt water gesplitst, dus is het de lichtreactie waarbij zuurstof vrijkomt. ATP en 

NADPH worden gebruikt en gerecycled in de Calvin reactie (zie de Figuren 2.4 en 2.5).  

Het tweede proces is het opnemen van CO2 (uit de atmosfeer) en dit omzetten in een suiker. Het 

opnemen van CO2 uit de atmosfeer kan op drie verschillende manieren:  

- Het C3 systeem, ook wel Calvin(-Benson) systeem genoemd. Dit is evolutionair gezien het 

oudste systeem.  

- Het C4 systeem (Hatch-Slack of Kranz systeem). Dit is een latere aanpassing op het C3 

systeem voor verschillende atmosferische en klimatologische omstandigheden. 

Het CAM systeem (crassulacean acid metabolism); eveneens een latere aanpassing op het 

C3 systeem voor verschillende atmosferische en klimatologische omstandigheden.  

Deze systemen worden hieronder verder uitgelegd omdat ze een belangrijke rol spelen in de 

evolutie van de grassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 C3 fotosynthese 

Alle soorten bomen en veruit de meeste plantensoorten, struiken en kruiden gebruiken het C3 

fotosynthese systeem om CO2 op te nemen uit de atmosfeer, bij elkaar zo’n 250.000 soorten. Het 

C3 systeem bestaat uit de Calvin kringloop die volgt op de lichtreactie en werkt in drie stappen 

(Figuur 2.4). Tijdens de eerste stap wordt een CO2-molecuul opgenomen uit de atmosfeer door het 

te koppelen aan de suiker RuBP (ribulose bifosfaat). Het enzym rubisco werkt hierbij als 

katalysator (een katalysator is een stof die een reactie versneld, maar niet zelf gebruikt wordt). 

Het product van deze reactie is zo onstabiel dat het gelijk uiteenvalt in twee moleculen met elk 

drie koolstofatomen, vandaar de naam C3 fotosynthese. Deze moleculen zijn zuren. Tijdens 

de tweede stap worden ATP en NADPH uit de lichtreactie gebruikt om G3P te produceren, een 

suiker met drie koolstof atomen. Voor elke drie CO2-moleculen die opgenomen worden in stap 1, 

worden zes G3P suikers gevormd in stap 2. Van deze zes kan slechts één G3P door de plant 
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gebruikt worden om glucose en ander organisch materiaal te maken. De andere vijf G3P moleculen 

worden namelijk gebruikt tijdens de derde stap van de Calvin reactie. Tijdens deze stap worden de 

vijf G3P moleculen via een aantal ingewikkelde reacties omgebouwd tot drie nieuwe RuBP 

moleculen. Tijdens dit proces wordt ook weer ATP uit de lichtreactie gebruikt.  

Aan het einde van de Calvin kringloop zijn dus netto ATP en NADPH en drie CO2-moleculen 

gebruikt om één molecuul G3P te vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 C4 fotosynthese 

C4 fotosynthese is een aanpassing van C3 fotosynthese aan een droog klimaat. De CO2 die nodig 

is voor fotosynthese wordt opgenomen uit de atmosfeer via stomata,of huidmondjes, op de 

bladeren van planten. Deze openingen kunnen echter ook werken als uitlaat voor onder andere 

waterdamp. Op droge, warme dagen zullen planten en grassen hun stomata dus dicht houden om 

water te besparen. Het nadeel daarvan is dat er dan veel minder CO2 in het blad komt (waardoor 

geen of weinig fotosynthese meer kan 

plaatsvinden). C4 fotosynthese is een 

oplossing voor dit probleem.  

Het werkt hetzelfde als C3 fotosynthese 

behalve dat er een stap aan de Calvin 

kringloop vooraf gaat (Figuur 2.5). Dankzij 

deze stap kan C4 fotosynthese toe met minder 

CO2. Tijdens die eerste stap wordt een 

molecuul met vier koolstofatomen 

gevormd, vandaar de naam C4 

fotosynthese. Het C4 gedeelte van 

fotosynthese vindt plaats in een ander soort cel 

dan het Calvin gedeelte. De cellen van het 

Calvin gedeelte liggen ingesloten tussen de 

celnerf (waar het G3P molecuul terecht komt) 

en de cellen waarin het C4 gedeelte 

plaatsvindt.  

 

 

 

Figuur 2.4: Schematisch overzicht 

van de Calvin kringloop. Stap 1 is 

het vastleggen van koolstof, stap 2 

is de reductie van het nieuwe 

molecuul; stap 3 is de regeneratie 

van RuBP. 

 

Figuur 2.5: Schematisch overzicht van de C4 

kringloop (bovenste cel) en de koppeling aan 

de Calvin kringloop (onderste cel).  
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De eerste stap van het C4 gedeelte is het opnemen van CO2 uit de atmosfeer. Dit wordt gekoppeld 

aan de stof PEP (phosphoenolpyruvate) en vormt een C4-molecuul. Hierbij werkt het enzym PEP 

carboxylase als katalysator. Dit enzym werkt veel efficiënter dan rubisco omdat het een veel 

grotere aantrekkingskracht heeft op CO2. Hierdoor kan het CO2 blijven binden, zelfs onder hete en 

droge omstandigheden als de stomata grotendeels gesloten zijn en de concentratie in het blad laag 

is. Het product van deze binding, het C4-molecuul, wordt vervolgens naar de volgende cel 

gebracht waar de gebonden CO2 wordt losgelaten en de Calvin kringloop begint. In de cel waar de 

Calvin kringloop werkt wordt de CO2-concentratie dus kunstmatig hoog gehouden, zodat rubisco 

het kan koppelen. Het restant van het C4-molecuul dat overblijft nadat CO2 is losgelaten is een 

C3-molecuul en gaat weer terug de C4 cel in. Daar wordt het gerecycled tot een nieuw PEP 

molecuul. Ook hierbij wordt ATP uit de lichtreactie gebruikt.  

Concentratie van gassen 

De concentratie van gassen in de atmosfeer wordt uitgedrukt als hun relatieve bijdrage aan het 

totaal. Dat kan bijvoorbeeld door het uit te drukken als bijdrage aan de totale druk (p) in 

uatmosfeer: de huidige CO2 concentratie (pCO2) is 380 uatmos. Omdat p x V=n x R x T kunnen we 

de concentratie ook uitdrukken in deel volumes die samen een liter lucht vormen. In dat geval is 

bijvoorbeeld de huidige CO2 concentratie in de atmosfeer 380 ppmv, oftewel part per million in 

volume, dat is 1 duizendste permille.   

In totaal wordt er tijdens C4 fotosynthese meer ATP gebruikt dan tijdens C3 fotosynthese. Onder 

normale CO2- en temperatuursomstandigheden kost C4 fotosynthese dus meer energie. Gunstige 

omstandigheden voor C4 fotosynthese zijn: veel licht, een lage pCO2, dagtemperaturen boven 25 à 

30°C, droogte en weinig beschikbare stikstof (als voedingsstof). Warme temperaturen en 

voldoende licht lijken de belangrijkste eisen te zijn. Onder deze omstandigheden hebben C4-

planten een voordeel ten opzichte van C3-planten. Het omslagpunt waarop C3 vervangen wordt 

door C4 fotosynthese is afhankelijk van de pCO2 en van de temperatuur van het groeiseizoen. Het 

C4 systeem is voordelig bij een relatief lage pCO2 (lager dan 500 ppmv), bij een warm 

groeiseizoen en bij seizoensgebonden regenval (regen tijdens het groeiseizoen, droogte tijdens de 

rest van het jaar). Ondanks dat er relatief weinig plantensoorten C4 fotosynthese toepassen 

(slechts 7.500), zorgt deze groep tegenwoordig wel voor zo’n 30% van de primaire productie op 

land, een buitengewone hoge bijdrage!Onder de C4 planten zijn namelijk veel grassoorten, zoals 

maïs en suikerriet (Figuur 2.6 midden). 

Opdracht 2-3. Suikersynthese  

Suikers worden ook wel koolhydraten genoemd omdat ze bij de eerste studies aan 

de chemische formule (CH2O)n voldeden. Inmiddels zijn er ook veel suikers 

bekend die enigszins van deze formule afwijken. Suikers worden o.a. door planten 

aangemaakt door middel van fotosynthese uit water en kooldioxide: 

 

 n CO2 + n H2O     (CH2O)n + O2 

 

Suikers komen in alle levende organismen voor en hebben twee voorname functies: als 

energiebron en als onderdeel van de structuur. De meest bekende suiker is glucose met als 

algemene formule (CH2O)6. Het vormt de basis van bijvoorbeeld zetmeel en cellulose. Dit zijn 

polymeren opgebouwd uit vele monomeren glucose. Zetmeel is een component die gebruikt wordt 

door organismen, van bacterie tot mens, als energiebron. Cellulose daarentegen is een onderdeel 

van structuren. Hout bestaat voor 30-40% uit cellulose en katoen zelfs voor meer dan 90%.  

Behalve glucose bestaan er vele andere suikers. Deze varieren niet alleen in keten lengte (dus de 

grootte van het getal n) maar ook in de configuratie van de waterstof (H) en hydroxygroepen (OH) 

aan de centrale koolstofketen. Naast de hydroxygroepen is er een groep die niet als alcohol maar 

als aldehyde voorkomt, waarbij het zuurstofatoom met een dubbele binding aan het koolstofatoom 

gebonden zit. Vanwege de aldehydegroep worden deze suikers ook wel aldoses genoemd.  
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De kleinst mogelijk aldose is glyceraldehyde (n = 3) (Zie figuur hieronder).  

 

Door n te verhogen naar 4 kan eenvoudig een CH2O eenheid aan glyceraldehyde tussen en de 

aldehydegroep en de rest van de keten toe te voegen. Omdat de OH groep zowel aan de linkerkant 

als de rechterkant kan worden geplaatst, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de H atoom, ontstaan 

er nu twee aldoses met ketenlengte 4, te weten erythreose en threose. Waneer er nu weer een 

CH2O eenheid wordt toegevoegd onstaan er uit elk van deze twee weer twee nieuwe suikers, en in 

totaal vier aldoses met ketenlengte 5. En als we n van 5 naar 6 gaan ophogen onstaan er dan dus 

acht suikers met ketenlengte 6. 

 

Welke van de onderstaande aldohexoses worden uit de bovenstaande aldopentoses gemaakt? 

 

 

 

2.2.5 CAM fotosynthese 

Ook CAM fotosynthese is een aanpassing van het C3 fotosynthesesysteem aan een droog klimaat. 

Ongeveer 30.000 plantensoorten gebruiken CAM, waaronder cactussen en ananassen (Figuur 2.6 

rechts). Overdag sluiten CAM planten hun stomata om water te besparen, terwijl ’s nachts als het 

koeler is, de stomata opengaan en CO2 opgenomen wordt. CO2 wordt vervolgens ingebouwd in 

verschillende soorten organische zuren en wordt opgeslagen tot het licht wordt en de stomata 

sluiten. Overdag produceert de lichtreactie ATP en NADPH voor de Calvin kringloop. De CO2 wordt 

op dat moment losgelaten door de organische zuren en begint aan de Calvin kringloop om suikers 

te vormen. Het verschil met C4 fotosynthese is dat bij CAM fotosynthese de eerste stap van CO2-

binding in tijd gescheiden is van de tweede stap (nacht en dag), terwijl bij C4 fotosynthese de 

eerste stap ruimtelijk is gescheiden van de tweede stap (C4 cel en Calvin cel). 
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Opdracht 2-4: C3 of C4 

a. Wat voor soort gras hebben wij in Nederland in de tuin, C3 of C4? 

b. Waarom doen CAM planten het beter in de woestijn en C4 planten het beter op de toendra? 

2.3 Hoe verliep de evolutie van de grassen? 
2.3.1 Fossielen 

Om de rol van de grassen in de silicakringloop te onderzoeken moeten we weten hoe de evolutie 

van grassen en graslanden gereconstrueerd wordt. Dit gebeurt met name aan de hand van 

fossielen van planten, dieren en bodems.  

Fossielen 

Een fossiel is een overblijfsel in sediment of gesteente van (een deel van) een plantaardig of 

dierlijk organisme. Fossielen variëren van kleine moleculen tot voetafdrukken of zelfs volledige 

skeletten. Fossielen die je met het blote oog kan zien worden macrofossielen genoemd. Fossielen 

van plankton en pollen van planten en dergelijke moeten met een microscoop bekeken worden en 

noemen we dus microfossielen. Een fossiel vormt wanneer een overblijfsel van een organisme 

bedekt wordt met sediment. Het sediment blijft zich opstapelen en verandert uiteindelijk in 

gesteente. Soms blijft er alleen een afdruk achter, bijvoorbeeld een voetafdruk van een dier of een 

afdruk van een blad van een plant of boom (Figuur 2.7 links). In andere gevallen wordt tijdens het 

fossilisatieproces steeds meer organisch materiaal vervangen door mineralen zoals siliciumdioxide 

(SiO2). Dit wordt verkiezeling genoemd. De structuur van het materiaal verandert hierbij niet. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij versteende botten of versteend hout (Figuur 2.7 midden). Fossielen 

komen weer aan het aardoppervlak als de gesteentelaag waarin het materiaal lang geleden 

begraven werd door tektonische processen aan het oppervlak komt en door erosie langzaam 

verdwijnt. Als het fossiel harder is dan het gesteente, zal het op een gegeven moment uitsteken 

uit de gesteentelaag en uiteindelijk helemaal vrijkomen. 

 

Figuur 2.7: Links: een fossiel blad van de plantensoort Reticulopteris muensteri, een varen uit het 

Laat-Carboon (318-300 Ma). Midden: een (deel van een) versteende boom (Araucarioxylon sp.) uit 

het Perm (299-251 Ma). Rechts: fytoliet van een gras. Bronnen (links en midden collectie 

Laboratorium Palaeobotanie en Palynologie Universiteit Utrecht, rechts 

http://lape.prf.jcu.cz/en/specializace/ fytolity/. 

Figuur 2.6: Van links naar rechts: C3 fotosynthese; C4 fotosynthese; CAM fotosynthese 

Bron (v.l.n.r.): karenswhimsy.com/tree-clipart.shtm; http://minnesota.publicradio.org/display/ 

web/2007/07/26/enzyme/. 
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Of iets een fossiel wordt of niet hangt af van verschillende factoren: locatie, sedimentatie, type 

weefsel en tektonische activiteit. In de woestijn vergaan organisch materiaal en botten snel door 

uitdroging en zullen dus niet bewaard blijven, terwijl in zuurstofloze meren en oceanen het 

materiaal nauwelijks afgebroken wordt en dus aanwezig blijft. In zuurstofloze milieus zijn minder 

aaseters en werken bacteriën vele malen langzamer. De snelheid waarmee sediment afgezet wordt 

is ook zeer belangrijk. Materiaal dat snel begraven wordt loopt namelijk minder risico om 

afgebroken te worden en te verdwijnen. Wat betreft het type weefsel is vooral de hardheid van het 

materiaal van belang. Weekdieren zoals kwallen verdwijnen snel, maar organismen met een harde 

kalkschaal zoals schelpen worden niet makkelijk afgebroken. Als een fossiel eenmaal gevormd is, 

kan het later alsnog verdwijnen doordat het bijvoorbeeld oplost door langsstromend grondwater. 

Ook kunnen, als de temperatuur en druk van het gesteente toeneemt, fossielen veranderen van 

vorm of kunnen nieuwe mineralen gaan groeien in het fossiel. Ook hierdoor kunnen fossielen 

verdwijnen of veranderen. De kans om een fossiel te worden is dus niet heel groot, de 

omstandigheden moeten precies goed zijn en goed blijven.  

Om fossielen te gebruiken om evolutie te reconstrueren is het bovendien ook nog nodig om precies 

de juiste fossielen te vinden én te herkennen. Dit kan een lastige klus zijn omdat fossielen vaak 

maar klein zijn en verspreid liggen over de hele Aarde. Paleontologen en evolutiebiologen zijn 

wetenschappers die zich bezig houden met het reconstrueren van evolutie aan de hand van 

fossielen. Paleontologen bestuderen prehistorisch leven. Evolutiebiologen houden zich bezig met 

de evolutie van ecosystemen. 

Opdracht 2-5: Fossiel of niet? 

a Bedenk voor de volgende situaties of er een fossiel zal ontstaan en waarom wel of niet; - een 

restant van een broodje in het park; - een verdwaalde onderzoeker op de Zuidpool; - een leeg 

colaflesje in de tropen; - uitgespuugd kauwgompje op het strand 

b Wat voor fossielen zouden kunnen ontstaan uit grassen? 

Voor de reconstructie van grasland worden de volgende invalshoeken gebruikt: 

Paleofauna 

Fossielen van (gewervelde) dieren die vroeger leefden kunnen veel zeggen over hun manier van 

leven. Vooral de evolutie van paarden heeft veel bijgedragen aan de kennis van de evolutie van 

graslanden. Aanpassingen van bijvoorbeeld tanden geven informatie over het dieet (bladeren eten 

of grazen), wat weer iets zegt over het type vegetatie. Aanpassingen in de hoeven zodat paarden 

konden rennen, zeggen iets over de dichtheid van de begroeiing. Het verband tussen de evolutie 

van paarden en grassen wordt uitgebreid behandeld in Hoofdstuk 3. 

Paleobotanie 

Paleobotanie is de studie van planten van vroeger, waarvoor onder andere fytoliet fossielen 

gebruikt worden. Fytolieten zijn silicamineralen in planten en grassen en worden beschreven in 

Hoofdstuk 1 en in paragraaf 2.4: Grassen en de silicakringloop. Fytolieten verschillen per plant- of 

grassoort en kunnen in het tandglazuur van grazende dieren blijven zitten.  

Palynologie 

Palynologen bestuderen pollen van vroeger en nu. Als pollen uit het verleden geïdentificeerd en 

geteld worden geven ze informatie over de soort vegetatie en de relatieve hoeveelheden die op 

dat moment groeiden.  

Paleosols  

Bodems van vroeger en de uiterlijke kenmerken daarvan kunnen veel verduidelijken over de 

vegetatie die daar vroeger groeide. Bodems hebben verschillende horizonten: lagen met 

verschillende dikte, kleur en inhoud (klei, zand, etc.). Bodems waarop grassen groeiden bevatten 

horizonten met kalkklontjes, opmerkelijk donkere horizonten en dikke mollische epipedons. 

2.3.2 Grassen en isotopen 

Een belangrijke techniek die wordt gebruikt binnen de paleofauna, paleobotanie en paleosols is het 

meten van stabiele isotopen. Fractionatie van stabiele isotopen wordt uitgelegd in appendix A3. 

Voor de reconstructie van grasland worden onder andere stabiele isotopen in fossiel tandglazuur 
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van herbivoren gebruikt. Deze isotopen geven namelijk informatie over hun dieet. Naast isotopen 

in tandglazuur worden ook isotopen van mineralen in botten (zoals apatiet) gebruikt om het dieet 

te reconstrueren. Je bent immers wat je eet. Het nadeel van deze aanpak voor onderzoek aan 

grasland is dat isotopen van het dieet niet per se de samenstelling van de vegetatie 

weerspiegelen. Wat grazers eten is namelijk niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van 

voedselbronnen, maar ook van de concurrentie tussen dieren voor die bronnen. 

Isotopen van grasfossielen of van mineralen (carbonaat) uit paleosols geven wel directe informatie 

over het type vegetatie dat er groeide. Deze isotopen worden vaak gebruikt om de manier van 

fotosynthese in vroegere ecosystemen te reconstrueren. Of ze C3 fotosynthese hebben of C4 heeft 

effect op de isotopensamenstelling van die grassen en van de resten die ze achterlaten in een 

bodem (zie ook appendix A3). C4 grassen passen namelijk een minder grote fractionatie van 

koolstofisotopen toe dan C3 grassen. Dit komt omdat er in het C4 systeem minder makkelijk 

uitwisseling plaatsvindt tussen de cel waarin de Calvin kringloop plaatsvindt en de atmosfeer. Bij 

C3 planten kan via de stomata uitwisseling met de atmosfeer plaatsvinden en wordt de 

ongewenste, zwaardere 13C uitgewisseld voor 12C, waar wel een voorkeur voor is. Bij C4 planten 

kan dat minder makkelijk en dus wordt 13C gewoon gebruikt door het enzym PEP, wat minder 

discrimineert tegen 13C dan het enzym rubisco.  

Opdracht 2-6: Isotopenbalans 

Lees appendix A3 over stabiele isotopen. Stel een fossiele bodem heeft een isotoop waarde (δ13C) 

van -18‰, gras heeft een isotoopwaarde van -14‰ en een boom van -26‰.  

a Hoeveel procent gras was er toen de bodem werd afgezet?  

In het tijdperk waarin de fossiele bodem werd afgezet leefden er mammoeten. De isotopenwaarde 

van fossiele mammoet poep is bepaald op -18‰. 

b Hoeveel gras zal deze mammoet hebben gegeten? 

 

2.3.3 De evolutie van graslanden 

 

Opdracht 2-7: Evolutie 

a. Wat is evolutie? 

b. Waarom evolueren planten- en diersoorten? 

c. Waarom kunnen soorten wel evolueren, maar individuen niet? 

Nu we weten hoe we de evolutie van graslanden kunnen reconstrueren, gaan we kijken hoe en 

wanneer grasland de belangrijkste soort vegetatie op Aarde is geworden. Wetenschappers hebben 

lang gedacht dat de eerste grassen ongeveer 50 tot 60 Ma (Ma betekent miljoen jaar geleden, zie 

appendix A1 voor meer informatie over de geologische tijdschaal) ontwikkelden. De oudste 

macrofossielen van Poaceae zijn namelijk ~55 miljoen jaar oud. Nieuw onderzoek naar fossiele 

uitwerpselen (coprolieten) heeft aangetoond dat al in het Laat-Krijt (65-70 Ma) bepaalde 

grassoorten aanwezig waren. Sommige dinosauriërs aten gras! De allereerste grassen groeiden 

dus in het Mesozoïcum, maar grassen vormden toen nog maar een klein deel van de vegetatie op 

Aarde. Het Cenozoïcum is het era waarin de graslanden dominant werden op Aarde. Er is dus niet 

één specifiek moment aan te wijzen voor de oorsprong van grassen, maar er zijn wel enkele 

drempelmomenten in de verspreiding van graslanden. De verspreiding van graslanden vond 

waarschijnlijk plaats in drie fasen:  

Fase 1  Openbreken van bosland: weidegronden 

Voordat grassen het land begroeiden, was bosland lang de belangrijkste soort vegetatie. Het 

openbreken van het bosland en het verschijnen van graslanden was een gigantische verandering 

in het landschap. Dit gebeurde natuurlijk niet zomaar. De uitbreiding van open land ten koste van 

bosland vond tegelijk plaats met een afkoeling van het klimaat en een vermindering van regenval. 

Ook hebben ecologische verstoringen zoals bosbranden en het grazen door grote zoogdieren 

hierbij een rol gespeeld. 

Tijdens periodes met lage CO2-concentraties is het klimaat kouder, waardoor minder water uit 

oceanen en rivieren kan verdampen naar de atmosfeer. De sterk opkomende grassen gebruikten 

veel CO2 voor de productie van grote hoeveelheden organisch materiaal. Dit is een positief 

terugkoppelingseffect waardoor de temperatuur nog verder omlaag ging. In deze periode was C4 



Grassen Aarde in Evolutie  

32 

fotosynthese nog niet geëvolueerd, dus bomen en planten moesten hun stomata verder openen 

om nog genoeg CO2 op te vangen. Maar met open stomata verloren de planten wel meer water. 

Door deze droge vegetatie, en doordat er minder water in de atmosfeer was, konden er 

makkelijker bosbranden ontstaan. Deze branden hebben de bosrijke vegetatie klein gehouden 

waardoor grassen, die anders overschaduwd zouden worden, konden groeien.  

Naast bosbranden was het grazen door grote grazers ook gunstig voor de ontwikkeling van 

graslanden. Grote grazende zoogdieren, zoals olifanten en vroeger ook mammoeten en 

mastodonten (Figuur 2.8), zijn in staat om bossen neer te halen en op die manier landschappen 

open te breken. Zoogdieren die groot genoeg zijn om dit te kunnen, verschenen voor het eerst in 

het vroege Oligoceen, rond dezelfde tijd als de open graslanden. De evolutie van graslanden was 

dus deels het gevolg van de evolutie van grote zoogdieren.Door het droger en kouder worden van 

het klimaat en door het verdwijnen van bossen door bosbranden en grote grazers waren tijdens 

het Eoceen en Oligoceen (56–23 Ma) weidegronden ontstaan. Grassen hadden in deze eerste fase 

een hele snelle biologische productiviteit en konden dus in korte tijd grote stukken land veroveren 

die door bosbranden en grazers vrijgemaakt waren.  

Voor het reconstrueren van deze fase in de evolutie van graslanden zijn onder andere paleosols 

gebruikt. Deweidegronden uit deze fase hadden namelijk hele andere bodems dan het eerdere 

bosland. Er ontwikkelden zich bodems met mollisols met fijne wortels van planten. Dit soort 

bodems lijken op bodems die we tegenwoordig vinden in woestijnachtige graslanden met bosjes 

en struiken.  

Fase 2  Korte graslanden 

Nadat het grote werk, het openbreken van de boslanden, was gedaan konden graslanden verder 

ontwikkelen. Tijdens het Vroeg- en Midden Mioceen (23-11 Ma) ontstonden korte graslanden met 

matten van gras, een mollische epipedon en ondiepe (<40 cm diep) kalkhorizonten. De diepte tot 

de kalkhorizont is afhankelijk van de jaarlijkse regenval. Een ondiepe kalkhorizont geeft aan dat er 

weinig neerslag was. Samen met aanwijzingen die in fossiele planten en zoogdieren gevonden 

worden, bevestigd dit dat het afkoelen en droger worden van het klimaat verder doorzette tijdens 

deze periode. Ook nam tijdens het Mioceen de diversiteit in grazende zoogdieren enorm toe. De 

omstandigheden voor de ontwikkeling van grasland bleven dus gunstig.  

 

Fase 3  Hoge graslanden 

De laatste fase, waarin graslanden hun moderne vorm kregen, vond plaats tijdens het Laat-

Mioceen (7-6 Ma). Hoge graslanden met lang gras domineerden nu het landschap. Deze 

Figuur 2.8: Reconstructie van een Amerikaanse mastodont. Mastodonten ontstonden ongeveer 30 

miljoen jaar geleden en waren door hun enorme omvang in staat om bossen neer te halen en 

vegetatie open te breken. Hoewel ze leken op olifanten en mammoeten, zijn ze geen nauwe 

verwanten. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/File:High_res_mastodon_rendering.jpg. 
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graslanden hadden mollisols met diepere kalkhorizonten dan hiervoor (soms dieper dan een 

meter). Een diepere kalkhorizont geeft aan dat er meer neerslag viel. Het klimaat werd echter 

wereldwijd nog steeds droger en koeler. De toegenomen diepte van de kalkhorizont zegt nu dus 

waarschijnlijk iets over de uitbreiding van graslanden naar regio’s met een vochtiger klimaat. 

Omdat het klimaat nog droger en koeler werd hadden bosbranden tijdens deze periode 

waarschijnlijk opnieuw een grote invloed op de verspreiding van grassen. De rol van grote grazers 

was in deze periode omgekeerd van de rol die ze eerste speelden. Omdat grote grazers zoals 

paarden en antilopen nu wijdverspreid waren in Afrika, Europa en Noord-Amerika, werden grassen 

steeds meer opgegeten en platgetrapt.  

2.3.4 Van C3 grassen naar C4 grassen 

We hebben nu het grote plaatje samengesteld en de ontwikkeling van graslanden onderzocht. De 

volgende stap is om wat verder in te zoomen op de evolutie van de grassen zelf. De meest 

opvallende verandering die we tegenkomen in de geologische tijd is de overgang van C3 grassen 

naar C4 grassen in het laat Mioceen (tussen 9 en 5 Ma). Deze wereldwijde overgang was het 

gevolg van een verandering in de samenstelling van grassen en de manier van fotosynthese die 

werd toegepast. Hoe weten we dat er een nieuwe manier van fotosynthese ontwikkeld werd? En 

waarom gebeurde dit? 

Hoe weten we dat er een overgang plaatsvond? 

Toen ongeveer 400 miljoen jaar geleden de eerste landplanten evolueerden, was er alleen C3 

fotosynthese. Deze zogenaamde ‘C3 wereld’, waarin C3 fotosynthese dominant was, bestond tot 9 

à 5 miljoen jaar geleden. Rond die tijd werd het C4 systeem de belangrijkste manier van 

fotosynthese en werd de ‘C4 wereld’ gevestigd. Tegenwoordig vormen C4 planten een belangrijk 

deel van de vegetatie in tropische, subtropische en sommige delen van gematigde ecosystemen. 

Het bewijs voor de evolutie van C4 grassen en voor de overgang van de ‘C3 wereld’ naar de ‘C4 

wereld’ komt van veranderingen in stabiele koolstofisotopen in fossielen. De isotopensamenstelling 

van de mineralen carbonaat (in paleosols) en apatiet (in fossiele tanden en botten van herbivoren) 

veranderde namelijk. Dit kwam omdat C4 grassen minder fractioneren en een zwaardere δ13C 

hebben dan C3 grassen (zie 2.3.2). De eerste sporen van C4 grassen komen van enkele fossielen 

(zoals plantenresten) en zijn te zeldzaam om een grote, permanente verschuiving te bewijzen. 

Deze eerste sporen zijn ongeveer 15 miljoen jaar oud, hoewel er ook schattingen zijn gemaakt dat 

de oorsprong van C4 fotosynthese eerder plaatsvond, namelijk 20 tot 35 miljoen jaar geleden. Dit 

is nog altijd veel later dan de opkomst van C3 grassen. Omdat het alleen om enkele sporen gaat, 

en niet om een grote verschuiving, betekent dit dat de C4 grassen de eerste tijd maar in beperkte 

mate aanwezig waren.  

Het C4 systeem is waarschijnlijk meer dan 30 keer (onafhankelijk van elkaar) geëvolueerd in 

verschillende soorten planten en grassen. Een wereldwijde, enorme toename in C4 grassen vond 

pas later plaats. Het precieze tijdstip van de verschuiving varieert per continent, maar viel overal 

tussen de 9 en 5 miljoen jaar geleden. Het bewijs voor deze verandering komt van een sterke 

verschuiving in de δ13C van organisch materiaal in bodems en in fossiele tanden van zoogdieren. 

De δ13C van deze fossielen is ongeveer 10‰ hoger dan de δ13C van oudere fossielen. Deze grote 

verandering in δ13C waardes is wereldwijd teruggevonden en wordt dus als sterk bewijs gezien dat 

de C4 grassen uitbreidden. 

Waarom evolueerden C4 grassen? 

Wetenschappers zijn het nog lang niet met elkaar eens over de precieze oorzaak van de overgang 

naar de ‘C4 wereld’. De eerste oorsprong van C4 planten ligt tijdens fase 2 van de ontwikkeling 

van graslanden. De belangrijkste reden voor de oorsprong lijkt het feit dat de CO2-concentratie in 

de atmosfeer afnam, waardoor C4 fotosynthese gunstiger werd voor veel grassen. Omdat de 

oorsprong van C4 grassen het gevolg was van een daling in de CO2-concentratie, is de traditionele 

opvatting van wetenschappers dat de uitbreiding van C4 grassen daar ook aan te wijden is. De 

grote uitbreiding van C4 grassen vond namelijk plaats tijdens fase 3 van de ontwikkeling van 

graslanden, toen het klimaat nog steeds droger en koeler werd (zie figuur 2.9). Ook zijn er goede 

aanwijzingen uit paleofauna en paleobotanie dat dit een mogelijke oorzaak is. Toch is er nog 

onduidelijkheid over de oorzaak omdat chemische gegevens zoals de pH en isotopen uit de 

oceanen geen daling in pCO2 kunnen bewijzen, maar juist een constante concentratie aangeven.  
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Een andere gebeurtenis die soms als mogelijke oorzaak genoemd wordt is het toenemen van de 

sterkte van de moesson. De moesson is een seizoensgebonden verandering van windrichting die 

zware regenval veroorzaakt in het regenseizoen. Een toename in seizoensgebonden neerslag is 

gunstig voor C4 grassen en zou dus een overgang naar C4 grassen kunnen veroorzaken. Een 

argument tegen de intensificatie van de moesson als oorzaak van de overgang naar de ‘C4 wereld’ 

is dat de moesson geen invloed heeft in Noord- en Zuid Amerika, waar de overgang naar C4 

grassen wel plaatsvond. Verder is er bewijs dat de moesson al sterker werd voordat de C4 grassen 

aan hun uitbreiding begonnen.  

Andere lokale oorzaken, die wél wereldwijd voor kunnen komen, worden ook genoemd als 

mogelijke oorzaak voor de overgang naar de ‘C4 wereld’. Voorbeelden zijn een toename in de 

droogte of een toename in de seizoenaliteit van de neerslag. Neerslag tijdens een warm 

groeiseizoen, maar droogte gedurende de rest van het jaar is voordelig voor C4 grassen en is dus 

nadelig voor C3 grassen. Lokale oorzaken zouden ook een verklaring kunnen zijn voor de 

verschillende tijdstippen waarop de verandering plaatsvindt op verschillende continenten.  

Het is dus duidelijk dat discussies onder wetenschappers nog volop aan de gang zijn. Toekomstig 

onderzoek (naar bijv. klimaatontwikkelingen en fotosynthese van grassen) zal moeten uitwijzen 

welke van de genoemde oorzaken de meest waarschijnlijke is. 

Opdracht 2-8: C4 systeem 

Als het C4 systeem zo’n 30 keer ontwikkeld is, is het kennelijk niet zo moeilijk.  

a. Waarom hebben niet alle planten het meer efficiënte C4 systeem overgenomen? 

b. Als je kijkt naar de omstandigheden die voordelig zijn voor C3 en C4 planten wat denk je dan 

dat de huidige klimaatveranderingen voor invloed hebben op de vegetatie in de toekomst? 

Figuur 2.9 Het langzaam koeler worden van het klimaat.  

Uit: Ruddiman: Earth’s climate Past and Future, 2002 

 



Aarde in Evolutie Grassen 

  35 

2.4 Grassen en de evolutie van de silicakringloop 
Aan het einde van dit hoofdstuk kijken we naar wat het verband is tussen de silicakringloop en de 

evolutie van grassen en hoe deze elkaar hebben beïnvloed.  

2.4.1 Grassen en verwering 

Silica heeft de evolutie van grassen beïnvloedt, maar de evolutie van grassen heeft ook effect op 

de silicakringloop. Door het verweren van gesteente en het bouwen van fytolieten, versnellen 

grassen de silicakringloop. Waarom dat zo is en hoe dat werkt, wordt nu beschreven. 

Planten beïnvloeden de verwering van gesteente doordat ze de hydrologie (waterhuishouding) van 

de bodem beïnvloeden, zoals de hoeveelheid water in de bodem en de tijdsduur dat het daar blijft. 

Ook beïnvloeden planten het chemische milieu van bodems door het opnemen van voedingsstoffen 

en het aanmaken van verwerende stoffen (zoals CO2 en organische zuren). De zuurgraad van de 

bodem verandert dus door de processen van planten. Deze zuurgraad speelt een belangrijke rol bij 

de verwering van onderliggend gesteente: hoe zuurder de bodem, des te sneller de verwering. 

Behalve chemische processen kunnen ook fysische effecten van grassen (het kapot breken van 

gesteente door wortels) een rol spelen in de verwering van gesteentes.  

Grassen kunnen nieuwe stukken land, zoals rivieroevers en delta’s aan de kust, veel sneller 

begroeien dan bomen en planten dat kunnen. Grassen begroeien dan ook het liefst vruchtbare, 

jonge bodems die net gevormd zijn op een vers stuk gesteente. In dit soort bodems zijn 

voedingsstoffen zoals silica eenvoudig op te nemen door de eerste soort vegetatie die er groeit. 

Omdat grassen de eerste soort zijn, kunnen ze voedingsstoffen sneller opnemen uit de bodem dan 

andere vegetatie die op oudere bodems groeit. Dit geldt dus alleen tijdens de kolonisatie fase, dit 

effect vervalt in de loop van de tijd. Als planten sterven komen fytolieten en voedingsstoffen weer 

terug in de bodem of spoelen weg met regenwater (naar bijvoorbeeld oceanen). Omdat er 

vervolgens nieuwe voedingsstoffen vrijgemaakt worden neemt de verwering van onderliggend 

gesteente toe.  

Graslanden hebben een bodem met een meer kruimelachtige structuur dan bijvoorbeeld boslanden 

en woestijnen. Omdat kruimels klein zijn hebben ze relatief gezien een groter oppervlak dan grote 

blokken gesteente en kan verwering makkelijker optreden. Dankzij het koloniseren van nieuwe 

stukken land, het inbouwen van fytolieten en het veranderen van de chemie van bodems 

bevorderen graslanden de verwering en de export van silicamineralen en voedingsstoffen naar 

oceanen. Tijdens de eerste kolonisatieperiode van grassen op Aarde, toen grassen grote stukken 

bosland verdreven en grote stukken land koloniseerden, versnelde dan ook de verwering van 

gesteente en het transport van silica naar oceanen.Wat daar het gevolg van was voor de oceaan 

en het klimaat zien we in hoofdstuk 4. 

Opdracht 2-9: Silica en gras 

Door het inbouwen van silica, zorgt gras voor verwering.  

a. Waar blijft silica als de plant sterft? 

b. Welk effect heeft de evolutie en uitbreiding van graslanden gehad op de silicakringloop? 

Grassen zorgen niet alleen voor verwering van gesteente. Ze kunnen ook bodems beschermen 

tegen erosie door ze te stabiliseren.  

c. Noem een aantal plekken waar het groeien van gras cruciaal is voor het behouden van het 

ecosysteem. 

Fossiele fytolieten zijn teruggevonden in tandglazuur van grazers. Op deze manier kan het dieet 

van de grazer gereconstrueerd worden. Ook minder conventionele resten worden 

bestudeerd om iets te weten te komen over het dieet van dieren die vroeger 

leefden: coprolieten (fossiele uitwerpselen van bijvoorbeeld dinosauriërs) en 

regurgitalieten (fossiel braaksel). Deze soorten fossielen zijn erg zeldzaam en 

worden niet vaak gevonden, maar hoewel het niet bepaald conventioneel is, 

worden dit soort fossielen wel gebruikt om serieus onderzoek mee te doen.  

‘Recent onderzoek naar fytolieten in coprolieten van sauropoden in India heeft 

aangetoond dat grassen zo’n 10-15 miljoen jaar eerder ontstonden dan werd gedacht op basis van 

macrofossielen van gras.’ 
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Opdracht 2-10: Fossiele coprolieten 

a. Hoe zou je kunnen weten van welk soort dier de coproliet afkomstig is?  

b. Wat zou je nog meer te weten kunnen komen na het analyseren van een coproliet?  

 

2.4.2 De silicakringloop 

Open graslanden verschenen tegelijk met grote grazers. Grazers en graslanden hadden daardoor 

invloed op elkaar: grote grazers maakten ruimte vrij voor graslanden en graslanden zorgden voor 

voldoende voer zodat de grazers in aantal sterk konden toenemen. Grassen begonnen vervolgens 

last te krijgen van de grazers omdat die steeds meer grassen vertrapten en opaten. Het inbouwen 

van silica ontwikkelde zich daarom als verdedigingsmechanisme tegen grazers. Door fytolieten zijn 

grassen steviger. Ook zijn fytolieten moeilijk te eten en verteren door grazende dieren. Tanden 

slijten namelijk enorm van het kauwen op hard, schurend materiaal. De tanden van grazers 

(vooral bij paarden is dit goed bekend) moesten dus worden aangepast aan het eten van hard 

voedsel, omdat ze grassen anders niet konden eten (zie Hoofdstuk 3).  

Tijdens het Neogeen (23-3 Ma) vond dus een soort 

wapenwedloop plaats tussen de structuur van de 

grassen en de tanden van de grazers: de grassen en 

de grazers evolueerden samen. Dit noemen we 

systeemevolutie. Tegenwoordig is er een evenwicht en 

kunnen veel grazers de fytolieten wel verwerken, 

maar niet in een zodanig snel tempo dat de grassen er 

door uitsterven. 

De silicakringloop en de evolutie van grassen zijn 

afhankelijk van elkaar. Door de evolutie van de C4 

planten is de verwering van mineralen versneld. 

Hierdoor is er meer silica vrijgekomen voor de Si 

cyclus op het land, die daardoor intensificeerde, met 

extra input via biogene mineralen (recycling). Hierdoor 

‘lekt’ er ook meer silica vanuit deze cyclus ‘weg’ naar 

de oceaan. Hier komen we uitgebreid op terug in 

hoofdstuk 4 en 5. 

 

In dit hoofdstuk hebben we geleerd wat grassen zijn en hoe ze fotosynthese aanpakken. We 

hebben technieken geleerd om evolutie te reconstrueren. Verder is behandeld wanneer grassen 

evolueerden en hoe graslanden zulke belangrijke ecosystemen konden worden. Uiteindelijk hebben 

we geleerd dat grassen en de silicakringloop aan elkaar gekoppeld zijn via het inbouwen van bio-

mineralen en het verweren van gesteente. Dit systeem is alleen nog niet compleet, er ontbreekt 

nog een schakel. Zowel de evolutie van grassen, als de silicakringloop, zijn namelijk ook gekoppeld 

aan de evolutie van paarden.  

Hoe paarden zijn geëvolueerd en welk verband dit heeft met grassen en silica wordt beschreven in 

Hoofdstuk 3.  

Eindopdracht H2 

Geef antwoord op de vragen die aan het begin van het hoofdstuk gesteld zijn: 

a. Wat zijn grassen? 

b. Hoe verliep de evolutie van de grassen? 

c. Wat is de rol van grassen in de silicakringloop? 
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Hoofdstuk 3. Paarden 

3.1 Inleiding 
De evolutionaire veranderingen van grassen die besproken zijn in Hoofdstuk 2 hebben grote 

invloed gehad op de evolutie van zowel klimaat als bepaalde dieren. De evolutie van paarden is 

bijvoorbeeld sterk beïnvloed door de overgang van bossen naar graslanden. Paarden hadden 

vervolgens door het grazen en plattrappen weer invloed op de evolutie van grassen. Ook de 

silicakringloop is hierdoor sterk beïnvloed en veranderd door de opkomst en de veranderingen in 

paarden.  

Na het Eoceen werden in het Oligoceen de dichte bossen vervangen door open bossen, die 

vervolgens in het Mioceen veranderden in savannes (waar grassen domineren); deze 

veranderingen hadden grote invloed op de evolutie van de paarden. 

De evolutiegeschiedenis van het paard (de familie Equidae) wordt al heel lang bestudeerd. De 

geschiedenis van het paard is daardoor goed bekend en wordt veel gebruikt als voorbeeld van 

evolutie. In Europa en Noord Amerika zijn veel fossielen gevonden van het Eoceen (55 Ma) tot aan 

nu. Al in de 19e eeuw werd de ontwikkelingsgeschiedenis van het paard gebruikt als voorbeeld van 

macro-evolutie. De opeenvolging van het allereerste paard, het “dageraad-paardje” uit het 

Eoceen, tot aan het moderne paard is veel gebruikt in boeken en tentoonstellingen.  

Aan het eind van de 19e eeuw werd nog gedacht dat de evolutie van het paard een gelijkmatig en 

rechtlijnig proces was met als einddoel het huidige paard. Maar nadat steeds meer fossielen 

gevonden werden, veranderde dit denkbeeld in de loop van de twintigste eeuw. De 

evolutiegeschiedenis van het paard werd sindsdien gezien als een complex patroon. Dus niet meer 

één enkele lijn van een oudere soort naar een nieuwere soort, maar meer een boomstructuur met 

vele takken. Sommige takken vertegenwoordigen uitgestorven soorten en andere takken leiden 

naar soorten die sterk lijken op het huidige paard Equus (Figuur 3.1). Zo’n ingewikkeld patroon 

wordt verklaard door een combinatie van willekeurige genetische veranderingen (mutatie), 

natuurlijke selectie en langdurige veranderingen van het fenotype. 

De Equidae zijn gedurende de laatste 55 miljoen jaar vertegenwoordigd door bijna veertig 

verschillende genera en een paar honderd soorten. De ‘basisboom’ is al gedurende vele jaren 

onveranderd, maar nieuwe ontdekkingen en interpretaties geven ons steeds meer inzicht in de 

complexiteit en diversiteit door de miljoenen jaren heen (Figuur 3.8). In dit hoofdstuk wordt 

besproken wat paarden zijn en hoe we het dieet en leefomgeving van de fossiele overblijfselen van 

paarden, voornamelijk kiezen en botten, kunnen bepalen. Vervolgens komt de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de paarden aan bod, waardoor je inzicht krijgt in het ingewikkelde 

evolutie patroon. Belangrijke vragen in dit hoofdstuk zijn: 

 Hoe evolueerden de paarden? 
 Hoe veranderden het gebit en het skelet van een paard en wat zegt ons dat over hun 

leefomgeving en dieet? 

 Wat is de rol van het paard in de silicakringloop? 
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3.1.1 Wat zijn paarden? 

Iedereen in Nederland heeft wel eens een paard gezien, maar de eigenschappen van paarden kent 

niet iedereen. Paarden zijn zoogdieren. Dit betekend verschillende dingen: ze zijn warmbloedig 

(hebben een constante lichaamstemperatuur), ze zijn behaard, ze hebben zweet- en melkklieren, 

ze zijn levendbarend en de jongen worden gedurende de eerste tijd van hun leven gezoogd door 

het moederdier. Ook betekent het feit dat ze zoogdieren zijn dat ze drie gehoorbeentjes hebben en 

dat de onderkaak bestaat uit één bot. Paarden zijn één-tenige hoefdieren en staan en lopen op het 

topje van hun teen. Het gewicht van het paard wordt dus gedragen door vier tenen. De huidige 

paarden behoren allemaal tot het geslacht Equus, waarbinnen een aantal soorten bestaan: Equus 

caballus is het gedomesticeerde paard, Equus asinus de ezel, Equus hemionus het muildier en de 

zebra’s zijn onderverdeeld in o.a. Equus zebra, Equus quagga en Equus grevyi.  

Alle bovengenoemde eigenschappen van zoogdieren hebben invloed op hoe het paard leeft en 

functioneert. Om het lichaam op constante temperatuur te houden is bijvoorbeeld een goed 

ontwikkelde stofwisseling (metabolisme) nodig. Voor het vermalen en verteren van de grote 

hoeveelheden voedsel die daarvoor nodig zijn, is een aangepast kauwmechanisme (zie hieronder) 

en spijsverteringsysteem nodig. Bij het paard vindt het grootste gedeelte van de vertering plaats 

in de darmen. De blindedarm (caecum) is groot en speelt een belangrijke rol omdat daar cellulose 

(een belangrijk bestanddeel van planten) wordt omgezet in voedingsstoffen met behulp van 

bacteriën.  

3.1.2 Het gebit 

De reconstructie van de evolutie van paarden was mogelijk door het vinden van fossiele 

paardentanden. Paardentanden fossiliseren meestal namelijk erg goed en zijn van groot belang in 

de identificatie van de verschillende soorten paarden. Ook werden kiezen gebruikt om het dieet en 

leefmilieu te reconstrueren (zie kader). Daarom is het belangrijk om te weten hoe een 

paardengebit er uit ziet. Typerend voor zoogdieren, en dus voor paarden, is het gedifferentieerde 

gebit met snijtanden, hoektanden, valse en ware kiezen (Figuur 3.3). De tanden van paarden zijn 

volledig aangepast aan hun dieet. Om voedsel goed te kunnen verteren moet het eerst worden 

klein gemaakt door het kauwproces, dit heet masticatie. Met de tanden, en eventueel met behulp 

van de tong, wordt voedsel afgeknipt of afgescheurd. Driehoekige kiezen malen voedsel tot een 

zachte massa, vierkante of rechthoekige kiezen vermalen het voedsel verder, waarbij de 

celwanden kapot worden gewreven.Door het kauwen slijten tanden en kiezen. Hoe harder het 

voedsel, des te harder de tanden en kiezen slijten. Bij dieren die veel hard voedsel eten, zoals 

paarden, zijn de kiezen heel lang. Dit heet hypsodont (hoogkronig, Figuur 3.2B), en hierdoor 

kunnen ze langer mee. (Laagkronige kiezen, zoals mensen hebben, heten brachyodont, Figuur 

3.2A.) 

Figuur 3.1: Een zijaanzicht van het moderne paard Equus. Bron: Franzen, 2010. 
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Het gebit van paarden bestaat uit tanden en kiezen, waartussen een lege ruimte zit die diasteem 

wordt genoemd (Figuur 3.3). De snijtanden (Figuur 3.3, nr 9) staan vooraan en grenzen bij 

hengsten aan de hoektanden (Figuur 3.3, nr 8). Merries hebben vaak geen hoektanden. 

Premolaren zijn de overgangstanden tussen snijtanden en kiezen en zijn oorspronkelijk driehoekig 

van vorm. Mensen hebben twee premolaren per kwadrant, deze bevinden zich tussen je tanden en 

je kiezen. Paarden hebben drie premolaren per kwadrant(Figuur 3.3, nr 1-3). De eerste premolaar 

wordt bij paarden de wolfstand genoemd (Figuur 3.3, nr 7). Omdat de premolaren 

overgangstanden zijn, worden ze ook wel valse kiezen genoemd. De molaren, ofwel de ware 

kiezen, hebben vier hoeken. Zowel mensen als paarden hebben drie molaren per kwadrant(Figuur 

3.3, nr 4-6). Op een geologische tijdschaal kan een premolaar veranderen van driehoekig naar 

vierhoekig, dit evolutionaire proces heet molariseren. Door molarisatie wordt het oppervlak 

waarmee voedsel vermalen wordt groter, waardoor harder voedsel fijngemalen kan worden. Net 

als bij mensen vindt bij paarden ook tandwisseling plaats: het melkgebit wordt vervangen door het 

ware gebit. Alleen de wolfstand en de ware kiezen worden niet gewisseld. 

 

Figuur 3.2: (A) Normale kiesmorfologie: brachyodont. (B) Hoogkronige kies: hypsodont. Bron: 

Strömberg, 2006. 

 

Figuur 3.3: Zijaanzicht van een paardenschedel met de tanden en kiezen. 1-3: premolaren (de 

valse kiezen); 4-6: de molaren (ware kiezen); 7: wolfstand; 8: hoektanden; 9: snijtanden. Bron: 

Franzen, 2010. 
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Kiezen als reconstructiemethode 

Fossiele paardentanden worden niet alleen gebruikt om verschillende paardensoorten en genera te 

identificeren, maar ook om het dieet en leefmilieu te reconstrueren. De veranderingen die je in de 

geologische geschiedenis bij paarden ziet zijn: groter worden van de kiezen, molarisatie van 

premolaren en hoger worden van de kiezen zodat een kies langer gebruikt kan worden 

(ontwikkeling van hypsodonte kiezen). 

Molarisatie van de premolaren zegt iets over de hoeveelheid gras in het dieet. Voor het vermalen 

van steeds harder voedsel (zoals gras) zijn sterkere kiezen en een groter kauwoppervlak nodig. 

Als je molarisatie in fossiele kiezen aantreft, dan betekent dat, dat een divers dieet (van zacht blad 

en fruit) verandert in een minder divers en harder dieet dat zich beperkt tot bladeren, harde 

bladeren en mogelijk ook gras. 

Verder worden hypsodonte kiezen gebruikt als een aanwijzing voor een bepaalde voorkeur voor 

voedsel en habitat bij hoefdieren. De mate van hypsodontie wordt als volgt uitgedrukt:  

Hypsodontie index=Hoogte van de kiezen / Lengte van de kiezen 

In veel studies wordt deze index gebruikt om het dieet en het vroegere leefmilieu te bepalen. 

Recent is aangetoond dat er geen directe relatie is tussen de mate van hypsodontie en de 

hoeveelheid gras in het dieet. Er is wel een relatie tussen de hypsodontie index en het grazen in 

open habitats omdat de planten daar vaak steviger zijn en omdat daar meer stof en zand in het 

voedsel terecht kan komen.  

Een andere aanwijzing voor het vroegere leefmilieu is de breedte van de snuit. Dieren met een 

relatief brede snuit vergaren hun voedsel in een open of deels open habitat. Dat zijn dus grazers. 

Browsers, die in een meer gesloten habitat leven, hebben vaak een smallere snuit.  

 

Opdracht 3-1: Systeem-evolutie 

Het is duidelijk dat er een verband is tussen de aanpassingen in het paardengebit en de evolutie 

van graslanden. Dit kan systeem-evolutie genoemd worden. Kun je nog een andere vorm van 

systeem-evolutie noemen? 

 

Opdracht 3-2: Omkeerbaar? 

Is (systeem-)evolutie omkeerbaar? Als graslanden verdwijnen, kan het gebit zich dan weer 

aanpassen aan ander voedsel? Kan het paard weer vijf tenen per poot krijgen? 

 

Opdracht 3-3: Aangepast 

Weet je een zoogdiersoort dat zo sterk is aangepast aan het eten van een bepaald type vegetatie, 

dat als de vegetatie verdwijnt de soort uitsterft? 

 

Opdracht 3-4: Speciale kiezen 

Voor het eten van hard voedsel hebben paarden hypsodonte (hoogkronige) kiezen ontwikkeld. Zijn 

er andere zoogdieren waar een soortgelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden? 

 

Opdracht 3-5: Ongerelateerde organismen 

a. Hoe noemen we een evolutie waarbij genetisch ongerelateerde organismen dezelfde 

ontwikkeling doormaken? 

b. Weet je nog meer voorbeelden te geven van dit type evolutie? 
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Figuur 3.4: Links: in de evenhoevigen (Artiodactyla: varken, rund, nijlpaard, schapen) ligt de 

symmetrie-as van de poot tussen de derde en vierde teen. Rechts: in de onevenhoevigen 

(Perissodactyla: paard, neushoorn en tapir) ligt de symmetrie-as door het midden van de derde 

teen. Deze teen is sterker ontwikkeld en dus dikker dan de andere tenen. Bron: Franzen, 2010. 

 

Opdracht 3-6: Verteren 

De paarden hebben een “back-gut” verteringssysteem:de vertering vindt voornamelijk plaats in de 

darmen. Zijn er andere manieren om, na het fijnmalen van het voedsel door het gebit,hard 

voedsel te verteren? 

 

Opdracht 3-7: Tanden 

Bij paarden en sommige andere grazers werden de tanden langer zodat het taaie gras toch 

gegeten kon worden. Plantenetende vogels (zoals struisvogels) hebben geen lange, sterke tanden 

om de vezelachtige planten in hun dieet te vermalen. Zij gebruiken een andere methode. Welke is 

dit?  

 

Opdracht 3-8: Spijsverteringssysteem 

Hebben roofdieren (vleeseters) een ingewikkeld spijsverteringssysteem nodig? 

 

Opdracht 3-9: Diasteem 

a. Paarden hebben een diasteem, dat wil zeggen een ruimte tussen de tanden en kiezen in de 

onder- en bovenkaak. Wat is de functie van dit diasteem? 

b. Welke andere dieren hebben een diasteem? 

 

3.1.3 Hoeven 

Ook veranderingen in de hoeven zijn erg belangrijk geweest in de reconstructie van de 

evolutiegeschiedenis van paarden. Paarden behoren tot de onevenhoevigen (orde Perissodactyla). 

Dit betekent dat in de poten de symmetrie-as door het middelste middenhandsbeentje 

(metacarpalia, metatarsalia) en middelste vingerkootjes (falangen) loopt (Figuur 3.4 rechts). Deze 

middelste beentjes en kootjes zijn dan sterk ontwikkeld. Dit is anders dan bij evenhoevigen (orde 

Artiodactyla), waarbij de symmetrie-as tussen het derde en vierde middenhandsbeentje loopt 

(Figuur 3.4 links). Bij de evenhoevigen zijn dit derde en vierde middenhandsbeentje even sterk 

ontwikkeld. In de orde Perissodactyla zijn, naast de Equidae, ook nog de nu nog levende 

neushoorns (Rhinocerotidae) en de tapirs (Tapiroidae) geplaatst. Ook een aantal uitgestorven 

families behoorden tot deze orde.  
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Figuur 3.5: In vier stappen wordt hier de evolutie van 

de paardenpoot getoond. Hyracotherium was het eerste 

paard, Mesohippus, Merychippus en Equus evolueerden 

later. Bovenste rij : vooraanzicht van de voorvoet; 

onderste rij het zijaanzicht. Bron: Franzen, 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeven en botten als reconstructiemethode 

Om het leefmilieu te reconstrueren kan je behalve naar kiezen, ook kijken naar de poten en 

hoeven van de fossiele paarden. Aanpassingen in deze lichaamsdelen vertellen iets over de 

ondergrond waarop een paard heeft gelopen. In fossiele paardenpoten zien wetenschappers 

langzamerhand een verlenging van de botten, een vermindering van het aantal tenen (Figuur 3.5) 

en een toename van pezen (Figuur 3.6). Uit deze veranderingen hebben de wetenschappers 

afgeleid dat het paard eerst een klein en wendbaar dier was, dat geschikt was om op een zachte 

ondergrond te lopen (bossen en moerasachtige omgevingen). Dit eerste paard veranderde 

langzaam in een groter, minder wendbaar dier dat uit de voeten kon op een harde ondergrond 

(prairie en steppe). 

Hoewel het paard minder wendbaar en groter werd, werd het wel sneller. Dit was nodig om jagers 

te snel af te zijn. Het is voor dieren voordelig om groter te worden omdat grote dieren een 

effectiever metabolisme hebben dan kleine dieren. Een nadeel is wel dat een dier dat groter wordt, 

vaak langzamer wordt, en dus een makkelijker prooidier. Eén van de oplossingen die we in het 

dierenrijk zien voor dit probleem is gigantisme. Dat houdt in dat een dier zo groot wordt dat het 

bijna geen natuurlijke vijanden meer heeft. Een voorbeeld hiervan zijn olifanten. Paarden zijn niet 

gigantisch, maar hebben een andere strategie ontwikkeld, namelijk het steeds sneller worden. Het 

oudste paardje dat we kennen (Hyracotherium) kon al snel lopen. Bij het groter worden moest dus 

wel dezelfde snelheid (of nog sneller) worden ontwikkeld. De aanpassingen in de poten, die 

hierboven genoemd werden, worden dus geïnterpreteerd als een aanpassing om, met een groter 

gewicht, snel te kunnen blijven lopen.  

Andere aanpassingen in het skelet waren nodig om genoeg energie te produceren voor zo’n groot 

lijf: om genoeg te kunnen eten. De neus van het paard werd bijvoorbeeld langer, zodat er meer 

ruimte vrijkwam voor de premolaren die molariseren. Ook verschoven de ogen meer naar achteren 

en werd de schedel hoger, zodat er ruimte ontstond voor de hypsodonte kiezen. Het ontstaan van 

de diasteem was een gevolg van het naar voren schuiven van de tanden om beter gras te kunnen 

plukken. 
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Opdracht 3-10: Tenen 

De moderne paarden hebben per poot tweerudimentaire tenen.  

a. Waarom zijn deze tenen niet volledig verdwenen, wat zou hun functie kunnen zijn? 

b. elke zoogdieren lopen op de toppen van hun tenen? 

c. Wat is het verschil in de poot van de zoogdieren uit vraag b ten opzichte van het paard? 

d. Wat is het verschil in locomotie tussen paarden en de evenhoevigen uit vraag b? 

 

3.2 Het eerste paard 
Het eerste echte paard was het geslacht Hyracotherium (Figuur 3.7), een klein bosdier uit het 

begin van het Eoceen (zie Figuur 3.9). Dit paardje was vroeger bekend onder de naam Eohippus 

wat “dageraad paard” betekent. Hyracotherium had een hondachtig postuur met een kromme rug 

en een schofthoogte tussen de 30 en 50 centimeter. De nek en de poten waren kort en de staart 

was lang. In de poten waren alle botten van de oorspronkelijke voorouders nog aanwezig. De 

voorvoet echter had maar vier tenen. De vijfde teen van de voorvoet was rudimentair. De 

achtervoet had drie gewone tenen (en twee rudimentaire tenen). Een aantal Hyracotherium 

soorten is sterk verwant aan (of zelfs voorouder van) de neushoorns en tapirs. Het gebit was al 

wel compleet, maar zag er anders uit dan tegenwoordig. De kiezen waren laagkronig en er zaten 

vier premolaren die nog niet gemolariseerd waren. Tussen de vier knobbels in de kiezen zaten lage 

richels (Figuur 3.9 onderaan). 

Hyracotherium was een omnivore browser en had waarschijnlijk een dieet van fruit en bladeren. In 

Messel (in Duitsland) is een Eoceen fossiel van de soort Hyracotherium messelensis gevonden 

waarin de maaginhoud bewaard is gebleven. Hieruit blijkt dat deze dieren inderdaad bladeren 

aten. Van een iets jonger paardje uit het Midden-Eoceen (Propalaeotherium, ook gevonden in 

Duitsland) is ook de maaginhoud bekend: een gemengd dieet van voornamelijk zacht blad en in 

kleinere hoeveelheden fruit en zaden. Ditdieet is typischvooreenbladeter.  

Figuur 3.6: Vroeg in de evolutie van het paard liepen de paarden met behulp van dikke 

voetzolen op de toppen van hun tenen (een soort schokbrekers). Later verdwenen deze 

‘kussentjes’ omdat pezen de voet stevig in vorm hielden. Bron: Franzen, 2010. 
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Figuur 3.7: Reconstructie van Hyracotherium, het allereerste paard. Bron: Franzen, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de oorsprong van Hyracotherium is nog geen duidelijkheid, de oudste fossielen uit het 

Eoceen komen vrijwel gelijktijdig (rond 55 Ma) voor op alle noordelijke continenten behalve Azië. 

Fossielen van paarden uit het Paleoceen zijn niet bekend. Dieren die al typisch paardachtig zijn 

verschenen dus vrijwel gelijktijdig in zowel Europa als in Noord-Amerika. Hierdoor denken 

wetenschappers dat deze eerste verschijningen het resultaat zijn van immigratie. Dit wil zeggen 

dat de paardachtigen geëvolueerd zijn op een onbekende plek en vervolgens, toen ze al 

paardachtigen waren, naar nieuwe plekken zijn getrokken. Het meest waarschijnlijk is dat de 

voorouders van al deze groepen paardachtigen (dus ook van Hyracotherium) vanuit een zuidelijk 

continent naar het noorden zijn getrokken.  

De vraag is nu van welk zuidelijk continent deze voorouders kwamen aangelopen. Het kan niet 

Zuid-Amerika zijn geweest, want Zuid-Amerika lag in het Paleoceen helemaal geïsoleerd van de 

Afrikaanse en Noord-Amerikaanse continenten. De voorouders kunnen daarvandaan niet zijn 

overgestoken. De immigratie moet dus afkomstig zijn vanuit Afrika of India (dat toen een stuk 

zuidelijker lag dan nu). Afrika lag vlak bij Europa (dichtbij het Iberisch schiereiland) en het Indiase 

schiereiland botste in deze periode tegen Azië aan. Maar zowel in Afrika als in India zijn (nog) 

geen fossielen van voorlopers van Hyracotherium gevonden.  

Er zijn wel een aantal indirecte bewijsstukken voor een migratie vanuit Afrika. De Afrikaanse 

klipdassen (de orde Hyracoidea) zouden zo’n bewijs kunnen zijn. Afrikaanse klipdassen zijn 

namelijk misschien verwant aan paarden, hoewel dit niet zeker is. De klipdassen zijn, vanaf het 

Midden-Eoceen (40 Ma) tot het Laat-Mioceen, alleen bekend uit Afrika. Als paarden en klipdassen 

werkelijk verwant zijn, dan zou een Afrikaanse oorsprong van paarden mogelijk zijn. Een 

gezamenlijke voorouder moet dan in Afrika worden gezocht. De paardachtigen migreerden 

vervolgens naar noordelijke gebieden en de klipdassen niet. Een andere aanwijzing is de 

(beperkte) uitwisseling van fauna tussen Afrika en Europa in het Vroeg-Eoceen. Een miereneter, 

een vogel en een krokodil die gevonden zijn in Messel (Duitsland) wijzen op een immigratie van 

deze dieren vanuit Afrika. Maar ondanks goede fossiele vindplaatsen in Eoceen sediment in Afrika, 

zijn er nog geen fossielen gevonden van mogelijke voorouders van Hyracotherium.  

 

3.2.1 Evolutie van paarden 

In de vorige paragrafen zijn de kiezen en hoeven van moderne paarden beschreven. Deze zien er 

heel anders uit dan de kiezen en hoeven van Hyrocatherium, het allereerste paard. Na het 

ontstaan van het allereerste paard, ondergingen de paarden een reeks morfologische 

veranderingen die ertoe leidden dat ze groter en sneller werden, en hardere vegetatie konden 
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eten. Deze veranderingen waren aanpassingen aan een veranderend dieet en een veranderende 

leefomgeving. Als we vervolgens de veranderingen in het dieet en de habitat van paarden 

combineren met de informatie over veranderingen in klimaat en vegetatie, zien we daarin een 

nauwe samenhang. In de volgende paragrafen lees je hoe Hyracotherium onder invloed van een 

veranderend klimaat en vegetatie evolueerde tot de moderne Equus.  

Hyracotherium maakte in het Laat Eoceen in West-Europa een totaal verschillende ontwikkeling 

door dan in Noord-Amerika. Aan het begin van het Oligoceen stierven de paarden in West-Europa 

(de “Oude Wereld”, Figuur 3.8) zelfs uit. Waarschijnlijk is concurrentie met evenhoevigen, die toen 

ook sterk in opkomst waren, hier de oorzaak van geweest. De evolutie van het paard speelt zich 

vanaf deze tijd voornamelijk af in Noord-Amerika. Het tempo van de morfologische veranderingen 

was niet constant gedurende de afgelopen 55 miljoen jaren. Soms veranderde er heel lang niks, 

terwijl in andere periodes de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgden.  

 

3.2.2 55-35 Ma: Geleidelijke aanpassingen aan open bos 

Uit Hyracotherium zijn in Noord-Amerika verschillende nieuwe genera ontstaan. Voorbeelden zijn 

Pachynolophus, Propalaeotherium en Palaeotherium, die al snel uitstierven en Orohippus, die de 

familie Equidae voortzette. Afgezien van deze eerste kleine radiatie is de evolutie van het paard 

gedurende de eerste 20 miljoen jaar (van 55-35 Ma) vrij simpel. Uit Hyracotherium ontstond dus 

geleidelijk Orohippus (50 Ma). Uit Orohippus ontstond Epihippus (48 Ma), die werd opgevolgd door 

Mesohippus (40 Ma) (Figuren 3.8 en 3.10). Deze genera ondergingen een geleidelijke toename in 

grootte, en kleine veranderingen in de poten en het gebit. De poten werden geleidelijk aan 

eenvoudiger. Aan de voor- en achterpoten van Mesohippus zaten uiteindelijk nog maar drie tenen. 

In het gebit waren meer en hogere richels tussen de kiesknobbels verschenen, en de drie 

premolaren molariseerden. Deze veranderingen in het gebit van Hyracothrium naar Mesohippus 

wijzen op een geleidelijk aanpassing aan hardere vegetatie maar de kiezen zijn nog wel laagkronig 

(Figuur 3.9). Het skelet van Mesohippus wijst er nog op dat het gaat om een zeer wendbaar dier. 

Wetenschappers hebben geconcludeerd dat Mesohippus een browser was (te zien aan het gebit), 

die nog voornamelijk in bosrijke omgeving leefde (te zien aan het skelet). Vanuit Mesohippus 

ontstond al snel Miohippus (36 Ma). Miohippus had een duidelijk aangepast enkelgewricht dat 

geschikt was om te rennen. Ook had Miohippus sterkere richels in de kiezen, waarmee het harder 

voedsel kon vermalen. De kiezen waren wel nog steeds brachyodont. Uit de veranderde enkel en 

kiezen is afgeleid dat Miohippus in een open bos leefde, het was een browser, maar het voedsel 

bevatte wel veel harde vegetatie.  

Gedurende de zojuist besproken periode van het Eoceen tot en met het Oligoceen (55-24 Ma) was 

de evolutie van de paarden geleidelijk. Het geleidelijk toenemen van de grootte, het eenvoudiger 

worden van de poten en de aanpassingen in het gebit aan harder voedsel waren aanpassingen aan 

een veranderende omgeving.  
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Zoals in Hoofdstuk 2 besproken is, veranderden in deze periode de dichte bossen in open bos 

doordat het kouder en droger werd. Deze veranderingen hebben invloed gehad op de evolutie van 

paarden. Ook het verteringssysteem van paarden moet veranderd zijn om het nieuwe, harde 

voedsel te verwerken. Harde vegetatie bevat namelijk veel cellulose. Voor een effectieve vertering 

zal dus cellulose moeten worden omgezet in voedingsstoffen. Zoals je eerder kon lezen, zorgen bij 

paarden bacteriën in het caecum (de blindedarm die extreem groot is bij het paard) voor een 

effectieve omzetting. Deze aanpassing moet bij paarden al vroeg zijn ontstaan, namelijk voordat 

ze grazers werden. De fossielen van Hyrocatherium uit Messel (47 Ma) laten inderdaad zien dat de 

Figuur 3.8: De afstammingslijnen, geografische verspreiding, dieet en formaat van de Equidae 

tijdens de laatste 55 miljoen jaar. Bron: MacFadden, 2005. 
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blindedarm toen al erg groot was, dus toen al kon harde vegetatie (bijvoorbeeld twijgjes, 

laurierblad, pitten van fruit) goed verteerd worden. 

Het intensief begrazen van de graslanden zorgde voor het vrijkomen van de silica uit de grassen. 

Dit is ook duidelijk uit de wapenwedloop tussen grassen en paarden. Terwijl de grassen steeds 

meer fytolieten inbouwden om zich te beschermen tegen grazers, ontwikkelde deze grazers steeds 

hoogkronigere kiezen. Het netto resultaat van deze strijd is uiteindelijke een grotere silica flux 

naar de oceaan. 

3.2.3 24-16 Ma: Snelle uitbreiding en grote aanpassingen 

Vanuit Miohippus zien we in het Vroeg-Mioceen (24 Ma) een grote en snelle uitbreiding in de 

diversiteit van paarden. Er zijn drie duidelijke nieuwe lijnen te onderscheiden. Eén van deze lijnen 

zijn drie-tenige “anchitheren’’ (Anchitherium, Hypohippus en Megahippus). De anchiteren 

behielden de lage, simpele kiezen die geschikt zijn voor browsers. Anchitherium is een bospaard 

en stierf uit in het Laat-Mioceen. Dit was het gevolg van het verdwijnen van de bossen in Europa 

en Azië tijdens het Midden- en Laat-Mioceen. In een andere lijn vinden we de dwergpaarden: 

Archeohippus, die snel uitsterven en dus maar kort vertegenwoordigd zijn in het fossiele archief. 

De derde lijn wordt gevormd door de paarden die zich hebben aangepast aan een meer open 

omgeving en hardere vegetatie: Parahippus en Merychippus. De eerste Parahippus is bekend uit 

het Vroeg-Mioceen (23 Ma). Merychippus ontstaat al snel uit Parahippus (18-17 Ma). Deze paarden 

waren drie-tenig, ze konden hard rennen en pasten zich aan om te kunnen springen (Figuur 3.10). 

Hoewel Merychippus drie-tenig was, stond het al wel op de toppen van de middelste tenen (Figuur 

3.10). Parahippus en Merychippus ontwikkelden (als eerste paarden) hoogkronige kiezen, met een 

ingewikkeld richel patroon. Deze kiezen bevatten cement ter versteviging (Figuur 3.9). Deze 

kiezen wijzen er op dat deze paarden mixed-feeders waren. Ze hadden een gemengd dieet van 

zowel bladeren als zeer harde vegetatie (zoals gras). Parahippus en Merychippus zijn belangrijke 

genera omdat zij de overgang vormden tussen de browsers en de grazers.  

Tijdens de grote, snelle uitbreiding van paarden in deze periode, ontstonden dus de eerste 

hypsodonte paarden. Veel soorten waren nog gespecialiseerd als browser, maar Parahippus en 

Merychippus specialiseerden zich als mixed-feeders. Deze uitbreiding van soorten kon plaatsvinden 

doordat er veel nieuwe biotopen ontstonden. Doordat het klimaat steeds kouder en droger werd, 

en door de opkomst van de grazende hoefdieren, waren naast de boslanden ook grasvlaktes 

ontstaan. Omdat de hypsodontie in de paarden slechts geleidelijk toenam, kunnen we concluderen 

dat het dieet van paarden blijkbaar nog maar voor een klein deel uit grassen bestond. Paarden 

begonnen dus naast bladeren ook grassen te eten, maar wel met mate. 
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Figuur 3.9: De veranderingen van de paarden kiezen in de loop der tijd. Bron: Franzen, 2010. 
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Figuur 3.10: De evolutie van het paard, met de verandering in de voorpoot en 

reconstructies van een aantal paarden. Bron: Encyclopedia Brittanica, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 16-11 Ma: Explosie van soorten 

Rond 15 Ma vond vanuit Merychippus een explosie van nieuwe soorten plaats. Deze explosie staat 

wel bekend als de ‘merychippine radiatie’. Er ontstonden ten minste 19 nieuwe soorten. De grote 

variatie in voedselspecialisaties geeft aan dat er vele biotopen beschikbaar waren waarin ze 

leefden. We bespreken hier twee belangrijke hoofdgroepen. 

De eerste groep zijn de drie-tenige grazers: de Hipparion-groep. Dit was een zeer succesvolle 

groep paarden, vertegenwoordigd door 4 genera en ten minste 16 soorten. De Hipparion-groep 

varieerde in formaat van klein tot groot. Ze waren nog wel drie-tenig, maar de zijtenen, raakten 

de grond niet meer; de zijtenen waren bezig overbodig geworden door de verandering van de 

leefomgeving. Deze groep had zich gespecialiseerd als browsers, mixed feeders en grazers. De 

Hipparion paarden waren hypsodont. Deze plotselinge toename in hypsodontie in het Midden-

Mioceen (16-11 Ma) (Figuur 3.9), die ongeveer samenvalt met de toename van savanne-bossen, 
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geeft aan dat de relatieve hoeveelheid harde bestanddelen in het dieet was toegenomen. De 

paarden aten meer grassen en daarbij zat meer stof, zand en fytolieten. In het Laat-Mioceen (10 

Ma) trok Hipparion vanuit Amerika naar Azië en vervolgens naar Europa en Afrika, waar ze tot in 

het Vroeg-Pleistoceen (2,5 Ma) deel uit zouden maken van de zoogdierfauna’s. 

De andere belangrijke groep wordt gevormd door de één-tenige paarden, de ‘ware paarden’. De 

zijtenen werden zeer kort en verdwenen uiteindelijk helemaal, waarna één teen (hoef) overbleef. 

Het waren grote paarden die zich goed konden voortbewegen op een harde ondergrond. Ook 

konden ze hard voedsel, voornamelijk grassen, goed eten. Dinohippus (10 Ma), één van de één-

tenige paarden uit deze groep, was weer de voorouder van Equus, het moderne paard. Equus 

vertoont een snelle diversificatie, waaruit twaalf soorten ontstonden. Doordat Equus beter was 

aangepast aan de droge omstandigheden op de steppe dan Hipparion, stierf Hipparion uit. 

3.2.5 11-5 Ma: Afname van soorten 

Na de explosie van soorten in het Midden-Mioceen, nam in het Laat-Mioceen (11–5 Ma) de 

diversiteit weer af. Dit ging eerst geleidelijk, en daarna heel snel. De hypsodontie van de kiezen 

nam in deze periode juist sterk toe, de paarden leefden vanaf dat moment voornamelijk op 

steppes en het dieet bestond voornamelijk uit gras. Beide ontwikkelingen, de afname van 

diversiteit en de hypsodontie, kunnen we koppelen aan de opkomst van C4 grassen (zie Hoofdstuk 

2). C4 grassen namen tussen 9 en 5 miljoen jaar geleden sterk in hoeveelheid toe en vormden 

steppes. Door de uitbreiding van de steppes verdwenen andere, nattere, graslanden en nam de 

diversiteit in biotopen af. Daardoor nam vervolgens ook de diversiteit in paarden af. De uitbreiding 

van harde grassoorten op de steppes was gekoppeld aan de activiteit van de grazers. Tijdens de 

begrazing van de grassen (door paarden en andere grazers) zullen de hardere grassoorten een 

ecologisch voordeel hebben. Hardere grassen zijn namelijk beter bestand tegen vertrapping en 

begrazing en zullen daardoor een steeds belangrijkere plaats krijgen in de vegetatie. Vervolgens 

zullen de grazers die de best aangepaste kiezen hebben om de hardere grassen te kunnen 

begrazen, een grotere kans hebben om te overleven. De paarden die niet goed aangepast waren, 

stierven uit. Door de uitbreiding van hardere grassen werden de paardenkiezen van de paarden 

die wel overleefden steeds hoogkroniger. Er was een duidelijk systeem-evolutie tussen grassen en 

grazers! 

Opdracht 3-11: Landbruggen 

Een aantal landbruggen verbond het Noord Amerikaanse continent met Europa en/of Azië in het 

Neogeen. Hoe zijn deze landbruggen ontstaan? 

 

Opdracht 3-12: Landverbinding 

Het paard migreerde pas laat in het Mioceen van Eurazië naar Afrika. Hoe is de landverbinding 

tussen Eurazië en Afrika ontstaan? 

 

3.2.6 Na 2,5 Ma: Equus 

De snelle afname in diversiteit vanaf het Midden Plioceen (4 miljoen jaar geleden), zowel bij de 

paarden als bij andere dieren, lijkt gekoppeld te zijn aan reductie van de beschikbare biotopen 

door een veranderend klimaat en vegetatie. 

Equus, het moderne paard, is 2 miljoen jaar geleden voortgekomen uit Dinohippus in Noord 

Amerika. Equus heeft een groter brein, wat wordt gezien als een aanpassing aan een 

veranderende omgeving: ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden vond een belangrijke klimaatomslag 

plaats, toen brak een periode aan waarin ijstijden afgewisseld werden met warmere perioden. 

Vanaf 1,8 miljoen jaar geleden bestaat er naast Equus geen ander paarden genus meer. 

Equusheeft zeer hoogkronige kiezen en is zeer goed aangepast aan voedsel met een hoog vezel 

gehalte (en dus veel silica), het skelet is geschikt voor een hoge snelheid en voor een harde 

ondergrond (Figuren 3.9 en 3.10). 

De afname in diversiteit is bij de paarden groter dan bij de evenhoevigen, vooral in het 

Pleistoceen. Paarden hebben zich gespecialiseerd in het eten van hoge grassen, deze bevatten veel 

vezels en weinig proteïne: zeer geschikt voor de ‘back-gut’ vertering. Evenhoevigen daarentegen 

zijn efficiënter in het verteren van laag groeiende grassen, die weinig vezels en veel proteïne 
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bevatten: een dieet zeer geschikt voor herkauwers (‘fore-gut’ vertering). Tijdens de warme 

perioden in het Pleistoceen ontstonden grote, vochtige grasvlakten, die meer geschikt waren voor 

de herkauwers dan voor de paarden. Zowel in Europa, Azië en de Amerika’s zijn in het Pleistoceen 

vele paarden soorten ontstaan en in Afrika zijn de zebra’s en ezels ontstaan.  

In het begin van het Holoceen zijn de meeste paarden soorten uitgestorven; de reductie van grote 

‘droge grassen’ steppes door het warmere klimaat in het Holoceen is hier zeer waarschijnlijk debet 

aan. Equus caballus en een groep kleine paardjes in Eurazië en de zebra’s en de ezels in Afrika zijn 

de enige paarden die zich weten te handhaven.  

 

Opdracht 3-13: Bioprovincie 

Waarom of waardoor veranderen de bioprovincies van zoogdieren, bijvoorbeeld het verschuiven 

van de bioprovincie van noord naar zuid (of van zuid naar noord)? 

 

Opdracht 3-14: Vegetatiegordels 

Waarom zouden roofdieren migreren wanneer vegetatiegordels verschuiven? 

 

Opdracht 3-15: Minder succesvol 

Herbivore zoogdieren maakten in het Mioceen een grote en snelle evolutie door. Naast de paarden 

namen bijvoorbeeld ook runderen in aantal en in diversiteit enorm toe. Echter in het Plioceen en 

Pleistoceen werden paarden steeds minder succesvol dan runderen (minder soorten, minder in 

aantal individuen). Wat kan daar de oorzaak van zijn? 

 

Opdracht 3-16: Equus in Amerika 

Ongeveer 8000 jaar geleden verdwijnt Equus plotseling in Amerika. Het is nog steeds niet duidelijk 

waarom dat gebeurde. Toen de Europeanen (Columbus en Cortez) Amerika ontdekten en 

bezochten, werd het paard weer in Amerika geïntroduceerd. 

a. Wat zijn volgens jou mogelijke redenen voor het uitsterven van Equus in Amerika 8000 jaar 

geleden? Motiveer je mogelijkheden.  

 

Opdracht 3-17: Schema 

Maak een schema waarin je de ontwikkelingen in fases in de evolutie van het paard laat zien. Geef 

ook aan wat de mogelijke verklaringen zijn voor de verschillende stappen in de evolutie.  

 

3.3 De rol van het paard in de silicakringloop 
In de vorige paragraaf is beschreven hoe de relatie tussen dieet en biotoop van paarden nauw 

samenhangt met de veranderingen in klimaat en vegetatie door de tijd heen. Maar wat is de rol 

van het paard (en andere grazers) in de kringloop van silica? 

Hieronder volgen mogelijke relaties. Deze zijn volledig kwalitatief; er zijn geen goede gegevens 

bekend van de kwantitatieve omvang van de invloed van de grazers op de silicakringloop. 

Er zijn twee hoofdlijnen te ontdekken in de manier waarop paarden en andere grazers effect 

hebben gehad op de silicakringloop.  

1. In de eerste plaats komt door het eten van gras de silica sneller in de ‘interne kringloop’ 

van de graslanden terug dan bij een onverstoorde groei en verval van grassen. Door het 

eten van gras komt na de vertering de silica via de uitwerpselen weer terug in de bodem 

of wordt direct afgevoerd naar meer en/of rivier. Daarna kan de silica die in de bodem zit 

daar verblijven totdat het oplost en weer wordt opgenomen door de vegetatie en/of wordt 

afgevoerd door het grondwater naar een meer en/of rivier. Indien de silica niet oplost 

wordt deze voorlopig opgeslagen in de bodem en mogelijk later afgevoerd, via erosie, naar 

een meer en/of een rivier. 
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2. Een tweede belangrijk effect van grazers op de silicakringloop is dat door selectiedruk van 

het grazen, in toenemende mate, grassen ontstaan die meer silica opnemen en zo 

“graasbestendiger” worden. Als gevolg van deze systeemevolutie wordt in de loop van de 

tijd steeds meer silica opgeslagen in de graslanden. 

Tot het Laat-Oligoceen zijn paarden voornamelijk browsers: de hoeveelheid silica die door paarden 

via planten wordt opgenomen is nog gering. Aan het einde van het Oligoceen en in het begin van 

het Mioceen van Noord Amerika waren naast de browsers ook veel mixed-feeders aanwezig. Door 

het kouder en droger wordende klimaat en de begrazing door allerlei hoefdieren ontstonden naast 

de bosarealen grasvlaktes. De paarden kregen hierdoor, in verhouding tot vroegere periodes, meer 

silica in hun dieet (meer silica via de planten en meer via stof). Het was in die periode nog steeds 

relatief warm en na vertering loste de silica weer snel op en werd door planten effectief 

opgenomen.  

In het Midden Mioceen zien we een grote variatie in het dieet van de paarden: browsers, mixed- 

feeders en grazers waren allemaal vertegenwoordigd en een grote groep had hogere kiezen 

gekregen. Deze verandering viel ongeveer samen met de toename van savanne-bossen: meer 

grassen in het dieet en daarnaast, door het droger wordende klimaat en de meer open 

landschappen, ook automatisch meer stof/zand. In het Midden Mioceen zal dus, in verhouding tot 

eerdere periodes, de impact van paarden (en andere graseters) op de silica-kringloop groter 

geweest zijn, maar het merendeel van de silica loste na vertering weer snel op om opgenomen te 

worden door (voornamelijk) C3 grassen. 

In het Laat-Mioceen zette de trend, die in het Eoceen en Oligoceen al was begonnen, zich 

geleidelijk verder door; het werd kouder en droger. Ook ontstond er een groter verschil tussen 

zomer en winter. Hiervan profiteerde het C4 gras en het verspreidde zich snel (7 miljoen jaar 

geleden, zie ook hoofstuk 2) en de meeste paarden kregen hypsodonte kiezen. Ze aten 

voornamelijk de hardere grassen. Als hypothese kan verondersteld worden dat door het kouder 

worden en de toename van C4 grassen in het dieet, de verteerde voedselresten vermoedelijk 

minder snel gerecycled werden. Een groter deel dan voor 7 miljoen jaar geledenzal in rivieren en 

vervolgens in meren of in zeeën terecht zijn gekomen. 

Deze ontwikkeling bleef doorgaan tot in het Laat-Plioceen: de hoeveelheid gras in het dieet van 

paarden bleef in verhouding toenemen en bij een kouder wordend klimaat werd de silica relatief 

slecht gerecycled in het terrestrische systeem en werd een steeds groter deel van de 

geconsumeerde silica van het land naar zee getransporteerd.  

In het Pleistoceen nam de diversiteit van de paarden sterk af: ze waren nu volledig gespecialiseerd 

in het eten van hard gras en leefden vooral in de gematigde en koude gebieden op de 

graslandsteppes. Door de steeds intensievere begrazing van de grassen evolueerden steeds 

hardere en taaiere grassoorten die steeds meer fytolieten bevatten. Tegelijk verliep, door het 

kouder wordende klimaat, de recycling van de silica steeds trager waardoor er een steeds 

toenemend deel van de silica onttrokken werd aan de terrestrische kringloop en uiteindelijk via 

rivieren naar zee werd getransporteerd.De beschikbare silica op het land kon niet langer allemaal 

vastgehouden worden en spoelde weg richting de oceaan. 

In het Pleistoceen was het niet alleen veel kouder dan in de voorgaande perioden, maar je had ook 

de afwisselingen van ijstijden en warmere periodes daartussen, de interstadialen. Tijdens de 

ijstijden was het in sommige gebieden ook erg droog. Tijdens de warmere interstadialen zullen 

deze gebieden juist weer erg drassig zijn geweest. De hoeveelheid silica die kon worden 

opgenomen door de planten of via rivieren naar zee werd getransporteerd, zal dan ook sterk 

hebben gevarieerd. Tijdens ijstijden zal door de lage temperatuur en de geringe hoeveelheid 

stromend water weinig silica naar de zee zijn getransporteerd. Tijdens interstadialen zal er meer 

silica door de planten kunnen worden opgenomen en door transport via het beschikbare water zal 

er ook meer toevoer van silica naar zee zijn geweest.De graslanden die tijdens de interstadialen 

ontstonden waren vochtig en meer geschikt voor de evenhoevigen (fore-gut vertering) dan voor 

de paarden (back-gut vertering). Het aantal paarden (soorten en individuen) nam daardoor snel 

af: de evenhoevigen hebben in deze perioden een grotere rol in de silica-cyclus. 
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Opdracht 3-18: Geen klimaatverandering 

Stel je voor dat er geen sprake is van klimaatsverandering. Wat zou dan een reden kunnen zijn 

voor planten en of dieren om te migreren? 

 

Opdracht 3-19: Invloed intensieve veeteelt 

Wat is de invloed van intensieve veeteelt op de silicakringloop? 

 

Opdracht 3-20: Paard en silica-kringloop 

Stel dat ons klimaat inderdaad veranderd, en we wereldwijd naar een klimaat gaan met hogere 

temperaturen en meer neerslag: welke evolutie verwacht je dan bij de paarden? 

 

3.4 Afsluiting 
Als samenvatting kunnen we nu een aantal grote 

trends beschrijven in de evolutie van paarden.  

- Vanaf het Eoceen tot in het Mioceen (55-20 

Ma) ging de evolutie geleidelijk. De paarden 

werden geleidelijk groter, het gewicht lag 

tussen de 10 en 50 kilo. De paarden hadden 

laagkronige kiezen die geschikt waren voor 

het eten van zachte, bladachtige vegetatie. 

De paarden leefden in bossen en open 

boslanden, die plaats begonnen te maken 

voor grassen.  

- Tussen 20 en 15 Ma zien we een enorme 

verscheidenheid ontstaan in kiesmorfologie. 

De laagkronige browsers namen in aantal 

drastisch af en de paarden met hoogkronige 

kiezen (aangepast voor grazen van gras) 

namen in aantal sterk toe. Er ontstond dus 

na 20 Ma een grote diversiteit, waarna 

sommige groepen groter werden en anderen 

juist weer kleiner. 

Door deze ontwikkeling heeft in de loop van de 

miljoenen jaren steeds meer silica zijn weg naar de 

oceanen gevonden.  

Het schema uit het vorige hoofdstuk dat de 

verbanden tussen grassen en de silicakringloop liet 

zien kan nu uitgebreid worden met de relatie tussen 

paarden en grassen. Doordat de paarden het 

grasland intensief begraasden ontstond er een wapenwedloop tussen gras en paard 

(systeemevolutie). Het gras maakte sterkere silica deeltjes, de paarden kregen hoogkronigere 

kiezen. Het netto resultaat was meer silica in de kringloop. 

 

Eindopdracht H3 

Geef antwoord op de deelvragen die aan het begin van dit hoofdstuk zijn gesteld: 

a.  Hoe evolueerden de paarden? 

b. Hoe veranderden het gebit en het skelet van een paard en wat zegt ons dat over hun 

leefomgeving en dieet? 

c.  Wat is de rol van het paard in de silicakringloop? 
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Hoofdstuk 4. Diatomeeën 

4.1 Inleiding 
In Hoofdstuk 1 heb je geleerd dat de concentratie van silica in oceanen tegenwoordig veel lager is 

dan tijdens de ‘dode kringloop’ en dat dat komt door de opkomst van diatomeeën. In Hoofdstuk 2 

en 3 heb je geleerd dat de opkomst en evolutie van graslanden en paarden ervoor zorgde dat 

steeds meer silica naar kustzeeën en oceanen getransporteerd werd. Maar wat zijn diatomeeën 

eigenlijk, waarom werden ze opeens belangrijk in oceanen en hoe komt het dat ze zo’n grote 

invloed op de silicakringloop hebben? 

Diatomeeёn zijn microscopisch kleine, drijvende of immobiele plantjes in oceanen en zoetwater- 

systemen zoals meren. Ondanks hun kleine formaat zijn ze één van de belangrijkste groepen 

organismen op aarde. Ze staan aan de basis van de mariene voedselketen, zijn de belangrijkste 

vastleggers van koolstof en zijn producenten van zuurstof. Hiermee beïnvloeden ze diverse 

processen op aarde, zoals het klimaat en de chemie van de oceanen.  

Belangrijk is ook hun rol in de silicakringloop. Karakteristiek aan diatomeeën is dat hun celwand 

verstevigd is met silica. Ze zijn eigenlijk de “sla van de oceaan”(groen en ze worden veelgegeten) 

en hebben terbeschermingeen hele sterke, harde schaal aan hun buitenkant. Silica komt in de 

oceanen relatief weinig voor, dus moeten diatomeeёn er zuinig mee zijn. Daarom zijn de 

schaaltjes heel licht en hebben ze een hele fijne structuur. 

Diatomeeёn werden niet vanuit het niets belangrijk, ze hebben zich in de loop der tijd kunnen 

ontwikkelen tot de succesvolle groep die het nu is. Net zoals je bij grassen en paarden hebt 

gezien, stond het succes van diatomeeёn niet op zichzelf: het was ook afhankelijk van de 

uitbreiding van grassen en de evolutie van grote grazers In dit hoofdstuk worden de volgende 

vragen beantwoord:  

Wat zijn diatomeeën? 

Wat verklaart het succes van diatomeeёn? 

Wat is de relatie tussen de diatomeeën en de silicakringloop? 

Hoe beïnvloeden diatomeeën het leven en het klimaat op aarde? 

Diatomeeën zijn de beste silica-bouwers ter wereld. Niet alleen wetenschappers die kringlopen 

bestuderen zijn in deze organismen geïnteresseerd, ook het bedrijfsleven kan wat van ze leren. 

Diatomeeёn kunnen namelijk perfecte structuren van silica bouwen. Het is de enorm sterke, maar 

toch lichte structuur, die diatomeeёn tot rolmodel in de moderne industrie maakt. Een Duits 

onderzoeksinstituut ontwikkelde sterke, lichtgewicht autovelgen die gebaseerd zijn op de structuur 

van de diatomee Arachnoidiscus (zie Figuur 4.1). 
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Opdracht 4-1: Wat weet je al? 

Wat weet je al van diatomeeën? Wat zijn het? Waar komen ze voor? 

 

Opdracht 4-2: High-tech industrie 

Waarom zou de high-tech, moderne industrie iets kunnen leren van diatomeeёn die al miljoenen 

jaren oud zijn? 

 

4.2 Wat zijn diatomeeën? 
De basis van de voedselketen in de oceanen is het fytoplankton. Dit is in het water zwevend, 

microscopisch klein, plantaardig materiaal. Fytoplankton zet met behulp van fotosynthese 

kooldioxide om te zetten in organisch materiaal (biomassa). Fytoplankton is daarmee een 

belangrijke voedselbron voor allerlei dieren zoals zoöplankton en filtrerende bodemdieren. Deze 

organismen vormen weer een belangrijke voedingsbron voor vissen, zeehonden en walvissen (hier 

komen we op terug in hoofdstuk 5). 

Er zijn verschillende typen fytoplankton; onder andere dinoflagellaten, coccolithoforen en de 

diatomeeёn. Diatomeeёn zijn tegenwoordig één van de belangrijkste groepen, en omdat alleen zij 

in grote aantallen schaaltjes van silica maken ligt het accent in dit hoofdstuk op de diatomeeën. Ze 

worden ook wel kiezelwieren genoemd omdat ze zo’n harde silicawand hebben (wieren zijn algen, 

dus wieren van steen).  

Diatomeeёn gebruiken zonlicht en anorganische stoffen als energiebron om zelf organisch 

materiaal te maken (fotosynthese). Dit heet primaire productie omdat uit anorganisch materiaal 

organisch materiaal gemaakt wordt. Ondanks dat diatomeeёn minder dan 1% van de levende 

organismen op aarde vormen, zorgen ze toch voor meer dan 40% van de totale jaarlijkse primaire 

productie op aarde. Diatomeeёn zijn meestal eencellig, maar kunnen ook in kolonies leven, in 

zowel zoet water als zout water. Ze hebben een unieke celwand die gemaakt is van silica, en een 

frustule genoemd wordt. Deze frustules kunnen zeer uiteenlopende vormen hebben (Figuur 4.2 

links), maar bestaan meestal uit twee asymmetrische kanten met daartussen een ‘split’ (vandaar 

ook de naam; dia is Grieks voor doorheen of doorsnijden). Diatomeeёn worden in twee orden 

verdeeld: de pennate diatomeeёn, die in twee richtingen symmetrisch zijn en de centrische 

diatomeeёn, die rond symmetrisch zijn (Figuur 4.2 midden en rechts).  

Figuur 4.1a: De bouw van de diatomee Arachnoidiscus. Bron: 

http://www.imare.de/ 

en/marine_structures/service/development_of_biogenic_structures/. 

Figuur 4.1b: De lichtgewicht autovelg.Bron: 

http://www.awi.de/fileadmin/user_upload/News/Pr

ess_Releases/2005/2._Quarter/BUGA3_w.jpg 



Diatomeeën Aarde in Evolutie  

56 

Figuur 4.2: Links diatomeeёn in verschillende vormen, midden een voorbeeld van een 

centrische diatomee, rechts een voorbeeld van een pennate diatomee. De meeste 

diatomeeën variëren in grootte van 10 tot 100 micrometer. Bron: Wikipedia.  

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4-3: Eigenschappen 

Noem minimaal vier eigenschappen van diatomeeёn 

Opdracht 4-4: Verschil 

Wat is het belangrijkste verschil tussen diatomeeёn en de 2 andere soorten fytoplankton? 

 

4.2.1 De bouw van een frustule 

De frustule (Figuur 4.3) bestaat uit twee halve schaaltjes (in het Engels valves genoemd). De twee 

schaaltjes passen strak op elkaar als een deksel op een potje. Het “dekseltje” wordt epitheca 

genoemd en het “potje” wordt hypotheca genoemd. Elke “theca” bestaat uit een schaaltje 

(epivalve en hypovalve) en een soort gordelbanden (epicingulum en hypocingulum). Deze gordels 

zorgen ervoor dat de schaaltjes goed afsluiten. Binnen in de cel zit een vloeistof (cytosol 

genoemd) met daaromheen een membraan.  
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Figuur 4.3: Een schematisch overzicht van de cel van een 

diatomee. Bron: Kröger and Wetherbee, 2000. 

  

Het bouwen van frustules is onderdeel van de geslachtloze voortplanting van diatomeeën en duurt 

vrij kort, minder dan een paar uur.De vorming van twee blaasjes waarin silica, dat uit het 

zeewater wordt gehaald, wordt geconcentreerd is het begin van een nieuwe frustule (stap 1 in 

Figuur 4.4). Deze blaasjes worden in het Engels Silica Deposition Vesicles (afgekort SDV) 

genoemd. De blaasjes groeien tot ze twee nieuwe schaaltjes vormen (stap 2). Omdat de nieuwe 

schaaltjes altijd binnenin de diatomee moeten passen, worden diatomeeën steeds kleiner. Om te 

voorkomen dat ze als soort ook steeds kleiner worden, kunnen ze zich ook af en toe geslachtelijk 

voortplanten. De cel wordt dan tot normaal formaat hersteld. De volgende stap is exocytose, het 

proces waarbij de cel de nieuwe schaaltjes naar het milieu buiten de cel zelf afscheidt (stap 3). De 

twee nageslachtcellen worden vervolgens van elkaar gesplitst (stap 4), waarbij twee nieuwe cellen 

ontstaan. Elk van de twee cellen heeft een nieuw schaaltje en een schaaltje van de ouder-cel. In 

stap 5 worden nieuwe silica-blaasjes gevormd waaruit nieuwe gordelbanden worden gevormd om 

het oude en het nieuwe schaaltje goed op elkaar aan te kunnen sluiten. Als laatste stap wordt het 

DNA gerepliceerd (verdubbeld), waarna de nieuwe diatomee af is.  
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Figuur 4.4: Een overzicht van de 

voorplantingskringloop van een 

diatomee. De kringloop begint 

bovenaan. De eerste stap is het 

vormen van de silica-blaasjes 

(SDV) (1). Deze blaasjes groeien 

uit tot nieuwe schaaltjes (2). De 

nieuwe schaaltjes worden naar 

buiten afgescheiden (3) en van 

elkaar gesplitst (4). Nieuwe 

gordelbanden worden gevormd 

(5). Als laatste wordt het DNA 

gekopieerd. Bron: Kröger and 

Wetherbee, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4-5: Exponentiële groei (of groei volgens de Michaelis Menten vergelijking) 

De groei van diatomeeën is exponentiëel en heeft een hoge groeisnelheid. Om hiermee te kunnen 

rekenen heb je een formule nodig.  

a. Wat is de wiskundige formule voor exponentiële groei van diatomeeën? 

Deze formule is afgeleid van de lineaire differentiaalvergelijking: dx(t) / dt = k · x 

b. Herleid zelf de afleiding van deze formule tot die bij opdracht a. 

 

Opdracht 4-6: Verdubbelingstijd 

De concentratie silica in de moderne oceaan is 97.000 Tmol (tera = 1012 mol). Om een nieuwe 

diatomee te maken is ongeveer 2 picomol (pico = 10-12 mol) silica nodig. Ga er van uit dat de 

verdubbelingstijd 2 uur is. Als je begint met 1 diatomee, die onbeperkt kan doorgroeien, na 

hoeveel tijd zou alle silica op zijn? Is dit antwoord denk je logisch? Waarom wel/niet? 

 

Opdracht 4-7: Factoren die van invloed zijn 

Welke factoren kunnen invloed hebben op de groei van een populatie diatomeeën? 

 

Opdracht 4-8: Mol 

Bereken hoeveel mol silica er in een diatomee zit. 

 

4.3 Mesozoïcum: opkomst en uitbreiding van diatomeeën 
4.3.1 Het Mesozoïcum: de opkomst van diatomeeën 

Sinds wanneer zijn diatomeeёn er eigenlijk? En waar komen ze vandaan? Dit zijn belangrijke 

vragen als je het succes van de diatomeeën wilt verklaren. 

De voorouders van diatomeeёn waren fotosynthetische eukaryoten. Deze organismen 

ontwikkelden zich al meer dan 1,5 miljard jaar geleden in de oceanen. Het duurde nog tot het 

Mesozoïcum voordat de drie moderne fytoplankton groepen begonnen op te komen. Van deze drie 

groepen waren waarschijnlijk de dinoflagellaten en coccolithoforen er iets eerder (Midden-Trias) 

dan de diatomeeёn.  
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Figuur 4.5: Door de uitbreiding 

van de leefomgeving en de 

toename van voedingsstoffen 

(grotere pijl) nam de diversiteit 

in fytoplankton toe. Mogelijk 

namen ook de aantallen 

fytoplankton toe. 

De evolutie van diatomeeёn is moeilijk te reconstrueren; de silica schaaltjes lossen namelijk 

makkelijk op in sediment. Er zijn schattingen (op basis van genen enbiomarkers) dat de oorsprong 

van diatomeeёn rond de Perm-Trias grens (251 Ma) lag. De oudste fossielen zijn er pas vanaf het 

Jura. Deze fossielen zijn jammer genoeg kwijtgeraakt in de Tweede Wereld Oorlog en nieuwe 

fossielen van die ouderdom zijn nooit meer gevonden. Er is dus geen waterdicht bewijs dat 

diatomeeёn toen al bestonden. Overtuigend bewijs van het bestaan en van de uitbreiding van 

diatomeeёn is er pas vanaf het Vroeg-Krijt, zo’n 145 Ma. Tijdens het Mesozoïcum namen alledrie 

de soorten fytoplankton toe in aantallen. Daarna, tijdens het Cenozoïcum, namen alleen de 

diatomeeën nog toe en werden zij de dominante soort in de oceanen.  

Er zijn meerdere theorieën over de mogelijke oorzaken voor de opkomst van fytoplankton (4.3.2) 

en meer specifiek de diatomeeёn (4.3.3). Ook onder wetenschappers is hierover nog veel 

discussie. Hieronder worden verschillende theorieën genoemd, met bij iedere theorie ook een 

tegenargument.  

 

4.3.2 Het succes van fytoplankton in het Mesozoïcum 

Succes fytoplankton verklaring 1: Opbreken supercontinent Pangea 

De uitbreiding in groepen en aantallen fytoplankton tijdens het Mesozoïcum was deels misschien 

gekoppeld aan het opbreken van het supercontinent Pangea, wat aan het einde van het Perm zijn 

maximale omvang  had bereikt. Het supercontinent viel in kleinere stukken uit elkaar, waardoor de 

zeespiegel steeg ten opzichte van het land. De randen van de nieuwe continenten (continentaal 

plat) en het laaggelegen binnenland liepen onder water. Het uiteenvallen en onder water lopen van 

land zorgde voor een enorme uitbreiding in de ideale leefomgeving van fytoplankton: kusten en 

ondiepe zee. Ook kwamen er door verwering en erosie enorme hoeveelheden voedingsstoffen vrij 

uit het binnenland van Pangea. Deze voedingsstoffen werden door rivieren getransporteerd naar 

de nieuwe, ondiepe zeeёn, waar fytoplankton het kon gebruiken. Tegelijk met het opbreken van 

Pangea nam de diversiteit in de drie groepen fytoplankton enorm toe. De uitbreiding van 

leefomgeving en de toename in voedingsstoffen hebben dus zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de 

uitbreiding van de huidige groepen van het fytoplankton (Figuur 4.5). 

(Tegenargument: Pangea had al enorm veel binnenzeeën, dus het opbreken zorgde niet voor een 

grote uitbreiding van habitat. Ook viel de droogte van het binnenland erg mee en kwamen er niet 

opeens veel nutriënten vrij na het opbreken omdat dit meer afhangt van gebergtevorming en 

klimaat.) 
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Succes fytoplankton verklaring 2: Verandering zuurstofconcentratie in de oceanen 

Een andere verklaring voor de uitbreiding in de hoeveelheid fytoplankton was mogelijk een 

verandering in de zuurstof concentratie van de diepe oceaan. De aarde bestaat al 4,6 miljard jaar, 

maar was niet altijd voorzien van zuurstof. De vroege atmosfeer en ook de eerste oceanen (vóór 

2,5 miljard jaar geleden) waren volledig anoxisch (zuurstofloos). Omdat zuurstof tijdens 

fotosynthese geproduceerd wordt, begon de concentratie na de ontwikkeling van het eerste leven 

langzaam op te bouwen in de atmosfeer. Aan het begin van het Proterozoïcum (2,5 miljard jaar 

geleden) werd door uitwisseling met de atmosfeer het oppervlaktewater ook langzaam 

zuurstofrijk. De diepzee bleef anoxisch tot het Vroeg-Trias, zo’n 250 miljoen jaar geleden. De 

hoeveelheid zuurstof bleef stijgen door fotosynthese, dus in het Mesozoïcum was uiteindelijk de 

gehele waterkolom van de oceanen van zuurstof voorzien. De diepe oceaan was dus tijdens het 

Mesozoïcum van een zuurstofloze toestand naar een zuurstofrijke toestand gegaan. Om dit voor 

elkaar te krijgen en de oceaan over de hele diepte te voorzien van zuurstof, is natuurlijk zuurstof 

in de atmosfeer nodig. Wat ook nodig is, is ventilatie van de waterkolom. Dit betekent dat het 

water stroomt van ondiep naar diep zodat al het water zuurstof op kan nemen uit de atmosfeer. 

Als het water namelijk blijft hangen op één bepaalde diepte, dan wordt alle zuurstof opgebruikt 

door bacteriën en vissen die daar leven. Het water wordt dan anoxisch. 

Tijdens anoxische omstandigheden zijn er andere spoorelementen beschikbaar dan wanneer het 

water wel zuurstof bevat. Spoorelementen zijn elementen waarvan organismen kleine beetjes 

gebruiken als voedingsstof, maar waarvan de concentraties op aarde erg laag zijn. Omdat 

iedereen wat anders eet, heeft het soort spoorelement dat beschikbaar is invloed op het soort 

organisme dat dominant is in de oceaan. De drie groepen fytoplankton die nu overheersen 

bevatten relatief grote hoeveelheden cadmium, koper, molybdeen, zink en nitraat. Deze 

spoorelementen zijn makkelijk beschikbaar als het zeewater zuurstofrijk is. Andere soorten algen 

hebben meer behoefte aan ijzer, mangaan, fosfor en ammonium, die makkelijker beschikbaar zijn 

tijdens periodes van zuurstofloosheid. Toen de zuurstofconcentraties in de diepe oceaan toenamen 

in het Mesozoïcum, veranderden dus ook de beschikbare soorten spoorelementen. Dit was gunstig 

voor de drie moderne groepen fytoplankton. Het toenemen van de zuurstofconcentratie door 

ventilatie van de oceaan heeft dus een rol gespeeld in de opkomst van het moderne fytoplankton. 

Aan het einde van het Trias hadden deze soorten fytoplankton hun dominante positie veiliggesteld 

ten koste van andere soorten. Daarna hadden korte periodes van zuurstofloosheid die af en toe 

voorkwamen in het Mesozoïcum, maar weinig invloed op de evolutie van het fytoplankton. 

(Tegenargument: critici zijn het niet eens met de eerste alinea van deze verklaring; het stijgen 

van de zuurstofgraad van het water valt volgens hen niet samen met de opkomst van 

fytoplankton. Er was al veel plankton en fytoplankton, inclusief bacteria en archae, aanwezig in het 

Paleozoïcum (denk aan acritarchen, chitinozoa, radiolariën, etc) en er was toen geen sprake van 

zuurstofloosheid.) 

 

Succes fytoplankton verklaring 3: Ontwikkeling van een verharde celwand 

Een derde mogelijke rol in de bloei van fytoplankton in het Mesozoïcum wordt gespeeld door de 

harde celwanden, die het fytoplankton beschermen tegen het grazen (grazers zijn plantenetende 

zoogdieren, die komen ook in de zee voor) door grotere organismen. Fytoplankton ontwikkelde 

met hun harde schaaltjes een voordeel ten opzichte van andere kleine organismen, die geen harde 

schaal hadden, en dus makkelijker konden worden opgegeten. Tegenwoordig hebben de jagers 

sterk ontwikkelde kaakspieren en een laagje van silica op hun tanden, waardoor ze toch 

diatomeeёn en ander plankton met harde schaaltjes kunnen eten. Het ecologische voordeel is nu 

dus verdwenen door evolutie van de grazers (weer een mooi voorbeeld van systeemevolutie 

tussen jager en prooi).  

(Tegenargument: niet alle fytoplankton heeft zulke harde schalen als de silicaschalen van de 

diatomeeën, als dit argument zou gelden zouden de diatomeeën al vanaf het begin in het voordeel 

moeten zijn en het sterkst moeten groeien.) 
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Figuur 4.6: Links de geologische 

tijd in miljoenen jaren geleden. 

Daarnaast de veranderingen in 

de zeespiegel en rechts de 

evolutie van diatomeeën en 

grassen. In de rechterkolom is 

aangegeven hoe de 

soortenrijkheid (rood) en het 

aantal genera (blauw) van 

diatomeeën toe zijn genomen 

sinds het Krijt. Bron: Falkowski 

et al., 2004. 

 

Opdracht 4-9: Reconstructie 

Hoe zouden wetenschappers de evolutie van diatomeeёn kunnen reconstrueren? Denk terug aan 

de vorige hoofdstukken. 

 

Opdracht 4-10: Tijdschaal 

Maak een tijdschaal van de belangrijkste stappen in de evolutie van fytoplankton in het algemeen 

en van diatomeeёn in het bijzonder. 

 

Opdracht 4-11: Beschikbaarheid 

Onderzoek waarom cadmium, koper, molybdeen, zink en nitraat meer beschikbaar zijn in 

zuurstofrijk water. 

 

Opdracht 4-12: Succes 

Er worden in het stuk drie belangrijke oorzaken genoemd die het succes van fytoplankton in het 

Mesozoïcum mogelijk maakten 

a. Welke drie oorzaken zijn dit? 

b. Welke oorzaak vind jij het meest aannemelijk? Je kunt ook 2 oorzaken samen noemen. Motiveer 

je keuze aan de hand van twee argumenten. Weerleg ook eventuele tegenargumenten die 

genoemd worden. 

 

4.4 Het Cenozoïcum: verdere uitbreiding van diatomeeën 
Dezelfde meteoriet die 65 miljoen jaar geleden de ondergang van de dinosauriёrs betekende, 

zorgde ook voor een grote daling in de diversiteit van vele andere dier- en plantensoorten. Door 

de inslag van de tien kilometer grote meteoriet werd veel puin en stof de atmosfeer in geblazen. 

Hierdoor werd het zonlicht jarenlang geblokkeerd, was fotosynthese bijna niet meer mogelijk en 

stierven veel soorten planten en dieren uit. De populatie dinoflagellaten en coccolithoforen 

herstelde zich snel maar de groep die vanaf die tijd echt succesvol was waren de diatomeeën.  
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Vanaf die tijd begon de zeespiegel te dalen (zie ook figuur 4.6). Hierdoor nam de leefomgeving 

van fytoplankton af. Je zou verwachten, ook gezien de eerste verklaring bij 4.3.2, dat fytoplankton 

in aantallen zou afnemen. Maar niets is minder waar; ondanks de afname van leefruimte bleef 

fytoplankton, en meer specifiek de diatomeeёn, wel het hele Cenozoïcum toenemen in aantal en 

diversiteit. Deze toename ging in twee grote pulsen: één op de Eoceen-Oligoceen grens (34 Ma) 

en één tijdens het Midden- en Laat-Mioceen (16-5,3 Ma).  

Wetenschappers zijn op zoek gegaan naar oorzaken die de bloei van diatomeeёn in het 

Cenozoïcum kunnen verklaren. Er zijn verschillende processen en veranderingen op aarde die hier 

misschien aan bijgedragen hebben, dus er zijn meerdere theorieën. Ook hier is nog veel discussie 

over en bij onderstaande mogelijke verklaringen worden dan ook weer eventuele 

tegenargumenten genoemd. 

Succes diatomeeёn verklaring 1: Manier om aan voedingstoffen te komen 

Diatomeeёn hebben in hun cel één of meerdere vacuoles: kleine ruimtes waar voedingsstoffen 

kunnen worden opgeslagen. Hiermee kunnen diatomeeёn een voorraad aanleggen, terwijl hun 

concurrentie dat niet kan. Diatomeeёn hoeven dus niet perse hun voedingsstoffen op te nemen in 

de fotische zone. De fotische zone is de bovenste laag water, waar zonlicht doordringt in het water 

en waar fotosynthese in plaatsvindt. In deze zone is de concurrentie het grootst omdat alle 

fotosynthetische organismen hier groeien. Diatomeeёn overleven echter ook op andere plekken, 

bijvoorbeeld waar voedingsstoffen niet constant, maar in pulsen aangevoerd worden. Ze slaan dan 

voorraden op om door te kunnen groeien als er tijdelijk geen voedingsstoffen aangevoerd worden. 

Andere organismen sterven in die periodes. Tijdens de stabiele condities in het Mesozoïcum deden 

coccolithoforen en dinoflagellaten het erg goed, terwijl diatomeeёn het juist beter deden in de 

minder stabiele condities van het Cenozoïcum. Omdat voedingsstoffen in die tijd meer in pulsen 

werden aangevoerd van het land naar de oceaan was het Cenozoïcum gunstig voor diatomeeën en 

namen die dus in aantal toe.  

(Tegenargument: de geldigheid van de bovenstaande redenering hangt er van af hoe je de 

soortenrijkdom berekent. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor.) 

 

Succes diatomeeёn verklaring2: Veranderend klimaat, verwering en oceaanstromingen 

Het idee van een andere groep wetenschappers heeft te maken met een veranderend klimaat, 

verwering en oceaanstromen. Door de vorming van de Himalaya neemtde verwering van vers 

gesteente toe. Hierdoor neemt de input van Si in de oceanen toe en daalt de concentratie CO2 in 

de atmosfeer. Dit heeft tot gevolg dat het klimaat afkoelt. Ook de afname van vulkanisme tijdens 

het Cenozoïcum (tijdens het Mesozoïcum toen Pangea opbrak was dit nog groot) zorgde voor een 

afkoeling door de daling van de CO2-concentratie. Door deze afkoeling vormden zich dikke 

pakketten ijs op Antarctica. Bij de vorming van de ijskap op Antarctica speelde ook de 

veranderende ligging van de continenten een rol; Antarctica brak los van Zuid-Amerika en kwam 

op z’n huidige plek op de Zuidpool te liggen. Rondom Antarctica kon er een oceaanstroom 

ontstaan die constant rondom Antarctica bleef stromen. Deze circum polair currenthield de 

temperatuur op Antarctica laag.  

Door de vorming van ijskappen ontstond er een grotere warmtegradiënt tussen de evenaar en de 

polen. Hierdoor namen oceaanstromen en windsterktes toe waardoor enorme upwellingzones 

ontstonden. Door de afkoeling van de atmosfeer nam de watertemperatuur op de zeebodem ook af 

(alleen bij de polen en op de evenaar speelde dit geen rol). Er vormde zich voor het eerst koud 

dieptewater, dat meer nutriënten kan bevatten. Het oppervlaktewater werd nog wel opgewarmd 

door de zon, waardoor het temperatuursverschil tussen diep en oppervlaktewater groter werd. Er 

ontstond dus een gelaagdheid in de watertemperaturen van de oceaan. Omdat ook water van 

warm naar koud stroomde, zorgde dit voor een toename in de turbulentie en het stromen van het 

water. 

Omdat diatomeeën door onder andere hun vacuoles het beste gebruik kunnen maken van 

onregelmatige nutriënttoevoer (in pulsen) profiteerden zij van al deze veranderingen en kon juist 

deze groep bloeien. 
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(Tegenargument: gelaagdheid in de oceaan was ook al aanwezig in het Krijt, alleen toen werd dit 

bepaald door zoutgehalte en niet temperatuur.) 

 

Succes diatomeeёn verklaring3: Toename in de influx van silica en kiezelzuur (silicazuur) 

Het Cenozoïcum werd gekenmerkt door gebergtevorming (onder andere het Himalaya-gebergte en 

de Alpen) en regressie (het dalen van de zeespiegel ten opzichte van het land). Vers gesteente 

kwam aan het oppervlak en stak hoog boven het land uit, waardoor de verwering van gesteente 

enorm toenam. Door deze tektonische veranderingen, en doordat er ijskappen begonnen te 

vormen op de polen, daalde de zeespiegel en kwam er nog meer land beschikbaar voor verwering. 

In hoofdstuk 1 leerden we dat verwering zorgt voor een stroom van silica naar de oceanen, dus 

meer verwering in het Cenozoïcum zorgde ervoor dat grotere hoeveelheden silica naar de oceanen 

getransporteerd werden. Het transport van silica naar oceanen nam tijdens het Cenozoïcum dan 

ook toe, en daardoor nam ook de beschikbaarheid van silica voor de groei van diatomeeën toe. 

Diatomeeёn, die een noodzakelijke behoefte aan silica hebben om hun frustules te bouwen, 

konden hier handig gebruik van maken. Dankzij de toename van silica konden diatomeeёn zich 

sneller voortplanten en dus enorm in aantal en diversiteit toenemen. (Diatomeeёn gebruiken zelfs 

zoveel silica dat de moderne oceanen onverzadigd zijn als het gaat om silica, hier komen we later 

nog op terug).  

(Tegenargument: niet het hele Cenozoïcum werd gekenmerkt door gebergtevorming en regressie. 

Er waren ook fases van relatieve tektonische rust en transgressie.) 

 

Succes diatomeeёn verklaring4: Desysteemevolutie met grassen en zoogdieren 

De toename in influx van silica zoals hierboven genoemd bij verklaring 3 werd nog versterkt door 

de systeem evolutie van grassen en paarden; In Hoofdstuk 2 is de evolutie en ontwikkeling van 

grassen beschreven. We leerden dat graslanden tijdens het Cenozoïcum uitbreidden tot een 

belangrijk onderdeel van de vegetatie op aarde, onder andere ook door gebergtevorming en 

regressie. Omdat grassen ook bijdragen aan de snellere verwering van gesteente en biogene 

silicaatmineralen produceren (zie het onderdeel ‘grassen en silica’), komt silica sneller beschikbaar 

in de oceaan. In Hoofdstuk 3 werd vervolgens beschreven hoe het grazen van paarden ook invloed 

heeft op de silicakringloop. De evolutie van grassen en paarden werkt dus als biologische 

versnelling voor het verweren van gesteente. Het transport van silica naar oceanen nam tijdens 

het Cenozoïcum dan ook toe, en daardoor nam ook de beschikbaarheid van silica voor de groei 

van diatomeeën toe. 

Zowel de hoeveelheid als de diversiteit in diatomeeën nam enorm toe in dezelfde periode dat de 

graslanden uitbreidden (op de grens tussen het Eoceen en Oligoceen). Daarom wordt gedacht dat 

de uitbreiding van grasland een belangrijke oorzaak was voor de uitbreiding van diatomeeën. Een 

tweede uitbreiding van de hoeveelheid grasland in het Neogeen, was namelijk ook tegelijk met een 

(tweede) puls van uitbreiding van diatomeeënsoorten. In Figuur 4.6 is aan de rechterkant 

aangegeven hoe de soortenrijkheid (rood) en het aantal genera (blauw) van diatomeeën toe zijn 

genomen sinds het Krijt. Er is vrijwel tegelijkertijd een stijging in aantallen. 

(Tegenargument: diatomeeën namen in het begin van het Tertiair al toe, terwijl de grassen en 

paarden pas later in het Tertiair, in het Mioceen, tot bloei kwamen.) 

 

Opdracht 4-12: Succes 

Er worden in het stuk drie belangrijke oorzaken genoemd voor het succes van de diatomeeën 

tijdens het Cenozoïcum.  

a. Welke vier oorzaken zijn dit? 

b. Welke oorzaak vind jij het meest aannemelijk? Je kunt ook 2 of 3 oorzaken samen noemen. 

Motiveer je keuze aan de hand van twee argumenten. Weerleg eventuele tegenargumenten. 
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Opdracht 4-13: Herstel 

Waarom konden de fytoplankton groepen zich herstellen na de massa-extinctie van 65 Ma, terwijl 

ander dier- en plantensoorten voorgoed verdwenen? 

 

Opdracht 4-14: Radiatie 

Tijdens het Cenozoïcum was er een radiatie van diatomeeёn ten opzichte van de andere 

fytoplankton soorten. Vul de tijdschaal van opdracht 4-10 aan met de gebeurtenissen uit het 

Cenozoïcum. 

 

Opdracht 4-15: Kiezelzuur 

Door een toename in de aanvoer van kiezelzuur kon de populatie diatomeeёn toenemen. Waarom 

name de abandoner van kiezelzuur toe? 

 

4.5 Invloed van diatomeeën op CO2 en de silicakringloop 
We weten nu hoe de diatomeeën aan hun plek in de oceanen zijn gekomen en welke processen 

daar invloed op hebben gehad. Nu is het tijd om de invloed van diatomeeën op deze processen op 

aarde te bekijken. We stellen hierbij de vraag: ‘Hoe beïnvloeden diatomeeën het leven en het 

klimaat op aarde?’. We hadden al gezien dat de evolutie van grassen gelinkt kan worden aan de 

koolstofkringloop (en dus aan het klimaat). We weten inmiddels ook dat de groei van diatomeeën 

van invloed is op de evolutie van grassen en de silicakringloop.  

Diatomeeёn zijn zeer belangrijk in de moderne oceanen en zorgen voor ongeveer 40% van de 

wereldwijde productie van organisch materiaal. Ook in het transporteren van organisch materiaal 

en in het circuleren van voedingsstoffen spelen diatomeeёn een rol. Diatomeeёn kunnen namelijk, 

zij het in beperkte mate, op eigen kracht verticaal bewegen door de waterkolom en zijn dus voor 

hun vervoer soms minder afhankelijk van het stromen van water (zoals veel andere soorten 

plankton wel). Voedingsstoffen zoals stikstof, die in de vacuoles worden opgeslagen, kunnen door 

de verticale migratie van de diatomeeën getransporteerd worden naar andere dieptes. Verse 

stikstof (nitraat: NO3
-) kan zo vanuit de diepte naar de fotische zone gebracht worden, waar het 

als voedingsstof gebruikt wordt. Op dezelfde manier kunnen diatomeeёn organisch koolstof (met 

organisch koolstof wordt koolstofhoudend materiaal bedoeld dat door organismen is geproduceerd, 

bijvoorbeeld tijdens fotosynthese) van de oppervlakte naar beneden transporteren, waar het 

afgebroken wordt of opgeslagen in het sediment. Het transporteren van organisch koolstof door 

diatomeeёn valt onder de biologische koolstof pomp, die hieronder wordt besproken.  

 

4.5.1 De koolstofpomp 

De koolstofkringloop bestaat uit twee delen: 1) de snelle (maanden of jaren), actieve of 

biologische koolstofkringloop, en 2) de langzame (miljoenen jaren) koolstofkringloop waarin de 

gesteentekringloop en vulkanisme een belangrijke rol spelen.  

De biologische koolstofkringloop omvat alle biologische processen die er voor zorgen dat organisch 

koolstof van het oppervlak naar de diepzee getransporteerd wordt. Het grootste deel van het 

organische koolstof wordt snel afgebroken door bacteriën en opnieuw gebruikt of losgelaten. Dit 

proces is het omgekeerde van fotosynthese en wordt respiratie (of oxidatie) genoemd: 

 CH2O + O2CO2 + H2O    (1) 

Een ander deel van het organisch koolstof wordt omgezet in anorganisch koolstof. Anorganisch 

koolstof wordt apart besproken in de volgende paragraaf. Slechts een heel klein deel van het 

organisch koolstof bereikt de diepzee en wordt daar ook begraven in het diepzee sediment, en 

wordt dan opgenomen in de langzame koolstofkringloop. Omdat er steeds materiaal blijft zinken, 

vormt zich uiteindelijk een dikke laag sediment waarin de druk en temperatuur blijven toenemen 

door het opstapelen van materiaal erbovenop. Door de toegenomen druk en temperatuur vormt 

het organisch materiaal, samen met het anorganisch materiaal, gesteente, zoals schalie (Figuur 

4.7). 
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Figuur 4.8: de biologische koolstof pomp. Fotosynthetisch plankton zet anorganisch koolstof om in 

organisch koolstof in de bovenste laag van de oceaan (de fotische zone). Na de dood van deze 

organismen zinkt het organische koolstof naar de diepzee. Daar wordt het door bacteriën afgebroken, 

waarbij anorganisch materiaal vrijkomt. Dit materiaal kan door oceaanstromen of door turbulentie van 

het water weer omhoog getransporteerd worden en in de fotische zone terechtkomen. De kringloop 

kan dan weer opnieuw beginnen. Een klein deel zal worden begraven.  

 

 

Normaal gesproken wordt vrijwel al het organisch koolstof afgebroken door bacteriën. Het 

begraven en opslaan kan alleen plaatsvinden als er in het water te weinig zuurstof aanwezig is om 

alle koolstof te oxideren (Figuur 4.8 en reactie 1). Ook als de productie (en dus aanvoer) van 

organisch materiaal te groot is kan niet alles afgebroken worden. Het organische koolstof wordt 

dan begraven voordat respiratie een kans heeft gehad om het af te breken. De begraven koolstof 

verdwijnt voor lange tijd uit de koolstofkringloop tot het gesteente door plaattektoniek weer aan 

het aardoppervlak komt. Verwering zorgt er dan voor dat de koolstof weer terugkomt in de 

‘actieve kringloop’. De doorloop van organisch koolstof in de biologische koolstofpomp gaat heel 

snel vergeleken met de langzame gesteentekringloop, die miljoenen jaren kan duren.  

Diatomeeën kunnen via de biologische koolstofpomp op korte termijn koolstof transporteren naar 

de diepzee. In de diepzee wordt een kleine deel van de koolstof begraven, waardoor het voor 

lange tijd verwijderd wordt uit het oceaanwater. Omdat de CO2 die tijdens fotosynthese is 

gebruikt, in dat geval ook voor lange tijd niet meer vrijkomt, heeft dit effect op de CO2-

concentratie in het oceaanwater (en ook op de hoeveelheid anorganisch koolstof in de oceanen, zie 

4.5.2). En dus op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer! 

Opdracht 4-16: Hoeveel CO2 kun je vastleggen? 

Reken uit hoeveel CO2 je kunt vastleggen als je alle Si uit de oceaan zou kunnen gebruiken om 

diatomeeёn van te maken. Je mag hierbij een ratio Si tegen C gebruiken van 1:10 (in mollen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Anorganisch koolstof in de oceanen 

De term anorganisch koolstof gaat over vormen van koolstof die opgelost zijn in water en niet door 

organismen zijn geproduceerd maar door omzetting zijn gevormd. Er zijn vier soorten anorganisch 

koolstof opgelost in (oceaan)water:  

- koolstofdioxide (CO2(aq)),  

- carbonaat (CO3
2-),  

- bicarbonaat (HCO3
-) en  

Figuur 4.7: schalie is een 

gesteente wat oorspronkelijk uit 

organisch materiaal bestond. 

Bron: 

http://www.nvcc.edu/home/ 

cbentley/gol_135/sideling_hill/r

eadings.htm. 
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Figuur 4.9: Overzicht van hoe de 

concentraties van de verschillende 

soorten koolstof afhankelijk zijn van 

de pH van het oceaanwater. Bron: 

http://www.noc.soton.ac.uk/jmodel

s/wiki/images/thumb/a/a3/Bjerru

m_DIC_plot.png/300px-

Bjerrum_DIC_plot.png. 

- koolzuur (H2CO3): koolzuur is instabiel en vervalt snel in bicarbonaat en H+.  

De totale hoeveelheid opgelost anorganisch koolstof in oceanen, ook wel DIC genoemd (Dissolved 

Inorganic Carbon) wordt berekend door de concentraties van CO2, HCO3
- en CO3

2- op te tellen. 

Koolzuur wordt vanwege z’n instabiliteit meestal niet meegerekend.  

De relatieve verhoudingen tussen de concentraties van de drie soorten koolstof zijn afhankelijk 

van de zuurgraad (pH) van het water. In Figuur 4.9 is te zien hoe de concentraties van de 

verschillende soorten (weergegeven op de y-as) afhangt van de pH (x-as).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4-17: Koolstof evenwicht 

De pH van de moderne oceanen is ongeveer 8.1, dus HCO3
- is tegenwoordig de belangrijkste soort 

anorganisch koolstof in de oceanen.  

a. Hoe schuift het evenwicht tussen CO2, HCO3
- en CO3

2- op als er meer CO2 oplost in de oceaan? 

b. Wat zou daar het effect van zijn op organismen die een kalkschaaltje bouwen i.p.v. een silica 

skelet? 

Het verzuren van oceanen 

CO2 wordt via het oceaanoppervlak voortdurend uitgewisseld met de atmosfeer, waardoor een 

verandering in de atmosfeer ook een verandering in de oceaan als gevolg heeft. De hoeveelheid 

CO2 in de atmosfeer kan stijgen door vulkanische activiteit, maar tegenwoordig is het verbranden 

van fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie de belangrijkste oorzaak. Door een toename van 

CO2 in de atmosfeer zal ook de concentratie van CO2 in water toenemen. De pH van het 

oceaanwater zal dan dalen. Dit wordt oceaanverzuring genoemd, en wordt duidelijk uit de 

volgende vergelijkingen: 

 CO2+H2O   H2CO3    (2) 

 H2CO3    HCO3
-+H+    (3) 

Omdat H2CO3 heel onstabiel is en vrijwel gelijk vervalt (3), mag je vergelijking 2 en 3 meestal 

samenvoegen. Een daling van de pH kan grote gevolgen hebben op de chemie van de oceanen. 

Eén van de problemen is het oplossen van kalk. Veel organismen bouwen skeletjes of huisjes van 

kalk, denk bijvoorbeeld aan koralen, maar ook coccolithoforen hebben een omhulsel van kalk. Als 

de pH daalt door de uitstoot van broeikasgassen, dan zullen de kalkorganismen oplossen en 

misschien zelfs uitsterven. Het oplossen van kalk is weergegeven in de vergelijking: 

 CaCO3    Ca2+  +CO3
2-   (4) 

Uit vergelijking (2) werd duidelijk dat een toename van CO2 leidt tot de productie van H+. Deze H+ 

gaat reageren met carbonaat en zal bicarbonaat vormen: 
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Figuur 4.10: Uitbreiding van de silica samenhang 

 

 CO3
2-+H+   HCO3

-    (5) 

 

Opdracht 4-18: Oplossen van kalk 

Laat door optelling van bovenstaande formules zien dat het het oplossen van kalk een gevolg is 

van verzuring van de oceaan. 

 

We hebben gezien dat diatomeeёn een belangrijke rol spelen in de biologische koolstof pomp. Via 

dit proces hebben ze invloed op de verwijdering van koolstof uit oceanen. Een uitbreiding van het 

aantal diatomeeёn in de oceanen kan er dus voor zorgen dat de pCO2 in de atmosfeer afneemt. 

Zo’n verandering heeft natuurlijk grote invloed op het klimaat en dus op het leven op aarde. Eén 

van de effecten van een verandering in pCO2 werd in Hoofdstuk 2 beschreven toen het ging over 

de overgang van de C3 naar de C4 wereld. Er werd uitgelegd dat de oorsprong van C4 

fotosynthese waarschijnlijk het gevolg was van een wereldwijde verlaging in de pCO2. Hoewel het 

voor wetenschappers nog niet duidelijk is of een verlaging in de pCO2 ook de oorzaak was van de 

grote overgang van C3 wereld naar C4 wereld, is het wel duidelijk dat een lage pCO2 gunstig is 

voor de uitbreiding van C4 grassen. Ook is het inmiddels duidelijk dat diatomeeёn, door hun 

versterkende effecten op de verlaging van de pCO2, zorgen voor ecologisch voordeel voor C4 

grassen boven C3 grassen. Op deze manier hebben de diatomeeën dus invloed op de evolutie van 

grassen (eerder zagen we al dat de grassen door toename verwering ook invloed hebben op de 

evolutie van de diatomeeën).   

 

4.5.3 Silicakringloop 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat diatomeeёn een belangrijke rol spelen in evolutie 

vankringlopen op aarde. We zagen de link van diatomeeёn, via de silica kringloop, met de 

koolstofkringloop. En via deze koolstof kringloophebben de diatomeeën weereffect op de evolutie 

van gras. 

Diatomeeёn en gras hebben dus geprofiteerd van 

elkaars succes in de evolutie. Doordat grassen 

zorgden voor de beschikbaarheid van meer Si 

voor de diatomeeën konden deze meer koolstof 

vastleggen, waarvan de grassen weer profiteerden 

omdat zij het onderlage pCO2 condities beter 

deden dan de C3 planten.Intensieve landbouw 

(graan en graslanden) zorgt tegenwoordig ook 

voor een grotere flux van silica van het land naar 

de oceaan. In de toekomst zal als gevolg van 

oceaanverzuring de groei van kalkskelet 

bouwende organismen mogelijk afnemen. Samen 

met toegenomen verwering zorgen zulke 

processen dat de extra CO2 die wij in de 

atmosfeer brengen uiteindelijk geneutraliseerd 

worden. Hoelang dit zal gaan duren is niet 

duidelijk, maar zal in de orde van tienduizenden 

tot honderdduizenden jaren lopen. Dit zijn zeer 

trage processen. 

De cyclus van evolutie en systeemevolutie kan 

nu met de nieuwe informatie uit dit hoofdstuk 

weer een stukje uitgebreid worden. Grassen en 

diatomeeёn hebben elkaar geholpen via silica en koolstof cyclus. Doordat de grassen meer silica 

vrijmaakten uit de bodem konden er meer diatomeeёn groeien en ging de CO2 uit de atmosfeer 

omlaag, waardoor de C4 planten het beter gingen doen. De paarden hebben hierbij geholpen door 

de silica uit het gras vrij te kauwen. Wie hier ondertussen ook van profiteerde was de walvis, die 

wordt besproken in hoofdstuk 5.  
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Figuur 4.11: Schatting van de toename 

van het CO2 gehalte in de atmosfeer. 

Bron: http://ioc3.unesco.org/oanet/ 

FAQacidity.html 

 

Opdracht 4-19: Koolstofdioxide 

De concentratie van CO2 in de atmosfeer (pCO2) stijgt door het verbranden van fossiele 

brandstoffen. Momenteel is de pCO2 ongeveer 387 ppmv (parts per million volume, oftewel een 

miljoenste deeltje). Wetenschappers maken schattingen van de pCO2 in de toekomst, zie Figuur 

4.11. De gele, doorgetrokken lijn is het “business as usual” scenario, waarbij er van uitgegaan 

wordt dat de mens gewoon blijft doorgaan met het uitstoten van CO2 zoals we nu doen.  

a. Wat zal volgens dit scenario de concentratie CO2 zijn 

in het jaar 2100? 

 

De CO2 in de atmosfeer moet eerst oplossen in het 

water. De oplosbaarheid van CO2 is afhankelijk van de 

temperatuur en de saliniteit (zoutgehalte) van het 

water en wordt α genoemd. α is een soort 

evenwichtconstante voor de vergelijking:  

 

  CO2 (lucht)  CO2 (water) 

 

De eenheid van α is mol/kg ppmv. Met α kan je dus de 

concentratie CO2 in de atmosfeer (in ppmv) omrekenen 

naar de concentratie in zeewater (in mol/kg). 

 

b. Bij een temperatuur van 25°C en een saliniteit van 

35‰ is α 2,84∙10-2. Bereken hoeveel de concentratie 

van CO2 in water toeneemt van nu tot het jaar 2100. 

Gebruik daarbij ook Figuur 4.11 

 

Opdracht 4-20: Oplossingsreactie 

a. Stel de oplossingsreactie van CO2 op. Gebruik eventueel de reacties uit de tekst als hulp. Wat is 

hiervan de evenwichtsvoorwaarde? 

Deze reactie bestaat eigenlijk uit twee deelreacties.  

b. Schrijf ook deze reacties op. Wat zijn hiervan de evenwichtsvoorwaarden? 

Opdracht 4-21: Buffer 

Volgens de vergelijking uit opdracht 4-16 reageert CO2 in water met CO32-. Omdat we op relatief 

korte tijdschaal rekenen gaan we er van uit dat kalk (CaCO3) nog niet oplost en dat CO2 dus 

alleen kan reageren met CO32- dat al opgelost is in het zeewater. 

Denk je dat alle CO32- in de oceanen gebruikt kan worden als buffer? Waarom wel/niet? 

 

Opdracht 4-22: pH 

Hoeveel zal de pH van de oceaan gedaald zijn in het jaar 2100? Gebruik weer figuur 4.11. 

 

Eindopdracht H4 

Geef antwoord op de vragen die aan het begin van dit hoofdstuk zijn gesteld: 

a. Wat zijn diatomeeën? 

b. Wat verklaart het succes van diatomeeёn? 

c. Hoe beïnvloeden diatomeeën het leven en het klimaat op aarde? 

d. Wat is de relatie tussen de diatomeeën en de silicakringloop? 
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Hoofdstuk 5. Walvissen 

5.1 Inleiding 
Na de afgelopen hoofdstukken over silica, grassen, paarden en diatomeeën lijkt het behandelen 

van de evolutie van walvissen misschien een onlogische stap. Toch hebben walvissen, en dan 

vooral baleinwalvissen, veel te danken aan de evolutie en het succes van diatomeeën. Sterker 

nog, zonder het succes van de diatomeeën hadden baleinwalvissen nooit zulke indrukwekkende, 

enorme zeezoogdieren kunnen worden. Walvissen hadden hun oorsprong namelijk op land. 

“Dit is het soort informatie waardoor mensen gaan denken dat biologen niet goed snik zijn” is een 

prachtige oneliner die de bekende Engelse dierentuineigenaar en schrijver Gerald Durrell gaf toen 

hij beschreef dat de enorme olifanten, de kleine klipdasjes uit Zuid-Afrika, en de altijd in zee 

dobberende zeekoeien zeer nauw aan elkaar verwant zijn. Precies diezelfde gedachte komt 

waarschijnlijk bij je op als je hoort dat walvissen en koeien elkaars neef en nicht zijn (zie figuur 

5.1). Toch is dat het geval.  

Zowel de walvissen (de zoogdierorde Cetacea) als de evenhoevigen (de orde Artiodactyla) 

stammen af van een uitgestorven orde primitieve hoefdieren, de Condylarthra. De eerste 

walvissen ontstonden vermoedelijk uit deze hert-achtige dieren met de maat van een vos. Deze 

Condylarthra beleefden een bloeiperiode kort na de enorme massa extinctie aan het eind van het 

Krijt, 65 miljoen jaar geleden. Onder het motto “de een z’n dood is de ander z’n brood” ontstonden 

al snel na de extinctie andere groepen die profiteerden van de vrijgekomen ‘ecologische ruimte’. 

Naast de in het vorige hoofdstuk besproken diatomeeën waren de zoogdieren ook zulke profiteurs, 

en binnen de zoogdieren vormden de primitieve Condylarthra een groep die snel tot bloei kwam. 

Uit de Condylarthra kwamen de latere onevenhoevigen voort (paarden, neushoorns en tapirs), 

maar ook de evenhoevigen (waartoe varkens, nijlpaarden, kamelen en herkauwers behoren). Uit 

primitieve evenhoevigen evolueerden vervolgens ook walvissen. Uiteraard ging dat evolutieproces 

heel langzaam en geleidelijk. De alleroudste walvissen die we kennen waren geen zeedieren; ze 

liepen op vier poten over het land.  

In dit hoofdstuk bestuderen we de evolutie en ecologie van de grootste zeezoogdieren aller tijden. 

Eerst leer je de belangrijkste eigenschappen van walvissen, daarna bestudeer je wanneer de 

walvissen ontstonden en wat het verband is met de evolutieprocessen die in de vorige 

hoofdstukken zijn behandeld. De belangrijkste vragen uit dit hoofdstuk zijn:  

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de walvissen?  

Hoe zijn walvissen uitgegroeid tot de grootste zeezoogdieren aller tijden?  

Wat is de relatie van de walvissen met de silicakringloop?.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Koe en walvis: neef en nicht! Bron links: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Friesian-

Holstein.jpg; rechts: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Humpback_Whale_underwater_shot.jpg. 
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5.2 Wat zijn walvissen? 
Om de evolutie van walvissen te kunnen reconstrueren is het belangrijk om te weten wat een 

walvis precies is en hoe ze tegenwoordig (over)leven. Daarna kan je gaan kijken hoe ze zo 

geworden zijn. Walvissen zijn zeezoogdieren, dat zijn zoogdieren (oorspronkelijk dus landdieren!) 

die zich hebben aangepast aan het leven in zee. Walvissen zijn niet de enige zoogdieren in het 

water. Er zijn meer groepen zoogdieren die zich in meer of mindere mate hebben aangepast aan 

een levenswijze die aan water is gebonden. In volgorde van minder aangepast naar volledig 

aangepast komen we de volgende dieren tegen: otters en zeeotters (die behoren tot de orde der 

roofdieren of Carnivora) gaan het minst ver. Deze dieren hebben nog gewoon vier poten waarmee 

ze over land kunnen lopen. Ze gaan alleen het water in om zich te voeden met vis of schelpdieren. 

Zeehonden (ook Carnivora) gaan al verder, ze hebben hun poten al grotendeels omgevormd tot 

zwemflippers, maar ze komen nog wel op land om te rusten en om hun jongen te werpen. 

Zeekoeien (de orde der zeekoeien of Sirenia) komen het land niet meer op, ze zijn volledig 

aquatisch geworden, maar leven wel dicht bij de kust, waar ze zich voeden door waterplanten 

zoals zeegras te eten. Walvissen (orde Cetacea) tenslotte hebben zich helemaal aan het 

aquatische milieu aangepast, ze gaan ver en diep de oceaan in en veel van de nog levende soorten 

zijn alleen bekend van toevallige strandingen van dode exemplaren. De foute uitgang ‘-vis’ in hun 

naam, is dus niet verwonderlijk. 

De tegenwoordige walvissen zijn onderverdeeld in twee grote groepen: de tandwalvissen ofwel 

Odontoceti, en de baleinwalvissen of Mysticeti. Het zijn allemaal roofdieren: een vegetarische 

walvis bestaat niet. Toch verschillen de twee groepen enorm in hun voedselkeuze.  

Tandwalvissen (Odontoceti) bezitten, de naam zegt het al, tanden. Het zijn roofdieren die zich 

voeden door andere zeedieren op te eten, bijvoorbeeld vis of inktvis. De bekendste tandwalvissen 

zijn de dolfijn, de orca, de bruinvis en de potvis. In Nederland (de Noordzee) is de bruinvis (Figuur 

5.2 linksboven) de meest voorkomende walvissoort - je zou het eigenlijk geen walvis willen 

noemen omdat bruinvissen zo klein zijn, gemiddeld niet groter dan een mens. In vroeger eeuwen 

werden ze in Europa ook wel gevangen voor de consumptie. In Frankrijk heten ze porc-poisson 

(letterlijk: varken-vis) en daarvan is ook de Engelse naam porpoise afgeleid. Bruinvissen eten vis. 

De iets grotere dolfijnen (waaronder de tuimelaar, Figuur 5.2 rechtsboven) eten ook vis. De 

grootste dolfijnen die we kennen zijn de orka’s (Figuur 5.2 linksonder), die in het Engels killer 

whales worden genoemd. Die Engelse naam is niet ten onrechte: orka’s eten vis, zeehonden, en 

soms zelfs in groepsverband potvissen of baleinwalvissen. De grootste tandwalvissen zijn 

potvissen (Figuur 5.2 rechtsonder). Potvissen hebben een zeer eigenaardige voedingsgewoonte: ze 

eten inktvissen door ze met hun ondergebit te grijpen en vervolgens naar binnen te slurpen. 

Figuur 5.2: Tandwalvissen: met de klok mee zie je een bruinvis, een tuimelaar, een potvis en een orca. 

Bronnen: http://www.noordzeeloket.nl; http://www.schoolbieb.nl/; http://animal.discovery.com; 

en http://www.wereldgeheimen.nl/ 
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Figuur 5.3: Baleinen. Bron: alumniexhibits.com.  

 

Figuur 5.4: Het skelet van een 

blauwe vinvis buiten het Long 

Marine Laboratory van de 

Universiteit van Californië in 

Santa Cruz. 

 

Potvissen hebben in hun bovenkaak geen tanden omdat ze die voor deze slurpmethode niet nodig 

hebben.  

Baleinwalvissen (Mysticeti) eten macroplankton, een grotere vorm van plankton dan 

fytoplankton. Hun belangrijkste voedselbron zijn kleine garnaaltjes, die zwemmend en zwevend 

(dat heet planktonisch) in het zeewater leven. Deze garnaaltjes worden ook wel krill genoemd en 

zijn enkele centimeters groot. De krill-garnaaltjes komen in enorme hoeveelheden voor: als 

wolken in het water. Er zijn dichtheden gemeten van enkele tienduizenden krill-garnaaltjes per 

kubieke meter zeewater. Een baleinwalvis eet door een enorme slok zeewater in de bek te nemen 

en die vervolgens weer naar buiten te persen. In plaats van tanden heeft de baleinwalvis baleinen: 

tientallen vlak naast elkaar geplaatste hoornige platen die eindigen in dikke haren die hangen aan 

de rand van de bovenkaak (Figuur 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De baleinen werken als een enorme zeef. De in de bek genomen slok zeewater (van wel duizenden 

liters!) wordt via deze zeef weer uitgeperst; het krill wordt door de baleinen tegengehouden. Dat 

kunnen in één hap (slok) vele tienduizenden garnaaltjes zijn. Vervolgens vegen de walvissen het 

krill met de tong naar achteren waarna ze het doorslikken. Ook baleinwalvissen zijn dus feitelijk 

roofdieren, alleen is hun prooi veel kleiner dan die van de tandwalvissen. Ook de blauwe vinvis, 

het allergrootste zoogdier aller tijden, die een bek heeft waar een auto in past (Figuur 5.4), eet 

zulke kleine garnaaltjes. Het zijn de baleinwalvissen die via de kril de diatomeeën binnen krijgen.  

 

 

 

 

 

5.3 Hoe ontstonden walvissen? 
De oudste dieren die we tegenwoordig rangschikken onder de orde Cetacea leefden aan de randen 

van de Tethyszee. Deze grote en ondiepe zee lag tussen het huidige Europa, Afrika en Azië. Alles 

wat er nu nog over is van de Tethyszee, zijn de Middellandse zee en de Perzische Golf. Net als bij 

paarden en grassen zijn ook voor de reconstructie van de evolutie van Cetacea fossielen gebruikt. 

De oudste fossielen van Cetacea zijn 50 miljoen jaar oud (Eoceen) en zijn gevonden in het huidige 

Pakistan en Egypte.  

Over het allereerste begin van deze Cetaceae zijn wetenschappers het nog niet helemaal eens. 

Waar nog onenigheid over is, is de zoogdiergroep waarvan de allereerste ‘walvis’ afstamt. 

Sommige paleontologen zoeken deze oorsprong bij de Anthracotheriidae, dat is een groep 

varkensachtige, evenhoevige hoefdieren, die op nijlpaarden lijkt. Anderen (onder aanvoering van 
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Figuur 5.5: Links een mogelijke voorvader van de walvissen: Indohyus . Rechts de eerste echte 

walvis: Pakicetus. Bron: Museo di Storia Naturale e del Territorio di Calci, Pisa.  

 

Figuur 5.6: Tand van een potvis. Bron: 

http://www.museumboerhaave.nl/AAcol

lection/nederlands/ M11V03.html 

 

de Nederlandse onderzoeker Hans Thewissen) denken aan Indohyus (Figuur 5.5 links), een meer 

hertachtig evenhoevig hoefdiertje. Een derde groep zoekt de oorsprong bij de Mesonychidae, een 

groep roofdierachtige Condylarthra, waar ook de evenhoevigen van afstammen. Het zit dus wel 

allemaal nogal dicht bij elkaar in de systematiek. Of ze nu voortkomen uit de Mesonychidae, de 

Anthracotheriidae of uit Indohyus, de eerste echte walvis was Pakicetus (Figuur 5.5 rechts).  

Pakicetus (Figuur 5.5 rechts) was een ongeveer 1,80 meter lang roofdier, dat grotendeels op land 

leefde en gewoon op vier poten rondliep. Het ging vermoedelijk het water in om zich te voeden. In 

de loop van de evolutie zien we daarna het verschijnsel optreden dat de aquatische leefwijze 

steeds belangrijker wordt, en dat het voortbewegingsapparaat (de poten dus) zich daar meer en 

meer bij aanpaste. De voorpoten worden korter en krachtiger, en door toename van het aantal 

vingerkootjes komt er een bredere en vlakkere structuur: de flipper vormt. De achterpoten 

verliezen meer en meer hun functie. Ze worden niet ingeschakeld bij de voortstuwing maar 

reduceren tot er uiteindelijk niet meer dan een klein, staafvormig rudimentje overblijft. De 

moderne enorme potvis heeft ter hoogte van waar ooit de achterpoten gezeten moeten hebben 

twee potlood-vormige beenstaafjes in zijn lichaam zitten: de rudimentjes van het vroegere 

bekken. Evolutie is niet alleen het overblijven van rudimenten, maar ook het ontwikkelen van 

nieuwe onderdelen. Bij de potvis is dit de staartvin, een horizontaal geplaatste harde plaat van 

bindweefsel die voor de belangrijkste voortstuwing zorgt.  

De oudste walvissen groeperen we in de onderorde der Archaeoceti (letterlijk: ‘oude walvissen’). 

Archaeoceti hadden in boven- en onderkaak tanden die meerdere, in de lengterichting geplaatste 

knobbels (richels) bevatten, om voedsel te vermalen. Ter vergelijking, de tanden van een mens 

hebben 4 knobbels: één op elke hoek. Een bekende Archaeoceet was de Basilosaurus, een 16 

meter lang dier dat al in 1834 werd beschreven en de naam Basilosaurus kreeg omdat men 

destijds nog dacht dat het een of andere sauriër was, of in elk geval een groot zeereptiel. Later 

kwam men er achter dat het om een zeezoogdier ging. 

Uit de Archeoceten kwamen zowel de Mysticeten (de 

baleinwalvissen) als de Odontoceten (de tandwalvissen) voort, 

waarbij de eerste groep hun gebit verving door de hoornen 

baleinen, en de tweede groep hun tanden reduceerden tot 

kegelvormige, éénpuntige tanden. De bekende potvistanden 

(Figuur 5.6) zijn daarvan het beste voorbeeld. Voor ons verhaal 

zijn de baleinwalvissen het belangrijkst, omdat ze een schakel 

vormen in de voedselketen die begint met de diatomeeën.  
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Zonlicht en CO2 
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Figuur 5.7: Een deel van de mariene voedselketen: voor diatomeeën en radiolariën is silica een 

belangrijke grondstof. Silica, zonlicht en CO2 (de twee meest linkse kaders) zijn de anorganische 

benodigdheden die de rest van de voedselketen mogelijk maken. 

 

5.4 Walvissen in de mariene voedselketen 
Waar vinden de enorme baleinwalvissen genoeg voedsel om zo groot te kunnen worden? Welke 

plaats nemen ze in, in de mariene voedselketen (Figuur 5.7)?  

In Hoofdstuk 4 leerde je dat het plantaardige plankton (diatomeeën, dinoflagellaten en 

coccolithophoren) een belangrijk element is van het ecosysteem in de oceanen. Al dit eencellige 

mariene leven, plantaardig en dierlijk, staat aan de basis van de rest van de voedselketen. De 

‘laag’ erboven wordt gevormd door krill. De voedselketen wordt soms ook voedselpyramide 

genoemd omdat het aantal organismen in een bepaalde laag steeds kleiner wordt als je hogerop in 

de keten komt. Je zou de rol van diatomeeën in de mariene voedselketen kunnen vergelijken met 

de rol van grassen op het land. Beide groepen staan als primaire producenten van organisch 

materiaal aan de basis van de voedselketen. De diatomeeën worden ‘begraasd’ door radiolariën, 

krill en ander klein zeeleven, en dat vormt weer voedsel voor (kleinere) vissen en zelfs de grote 

baleinwalvissen. De tandwalvissen zoals dolfijnen en grote potvissen staan aan de top van de 

keten. Op land zien we iets dergelijks. Het gras wordt begraasd door antilopen, paarden en 

knaagdieren, en die vormen weer voedsel voor opeenvolgende groepen carnivoren. Op land staan 

de grote katachtigen aan de top van de voedselpyramide. 

De evolutie van de walvissen is dus direct gelinkt aan het succes van de diatomeeën. Doordat er 

zoveel diatomeeën waren kon de walvis zo groot worden als zij nu is.  

 

 

 

 

 

5.4.1 De voedselketen voor de kust van Peru 

Op een aantal plaatsen in de wereld worden extreem veel fossiele walvissen gevonden: in Egypte 

in de woestijn van Wadi Hitan, in delen van Pakistan, voor de kust van Zuid-Afrika en Namibië, en 

in delen van de kustwoestijn van Peru en Chili. De vindplaatsen in Egypte en Pakistan liggen beide 

aan de rand van de oude Tethys-zee; de vindplaatsen bij Namibië en in Peru zijn verbonden aan 

de ter plekke voorkomende zeestromen: de Benguela-current (bij Namibië) en de Humboldt-

current (bij Peru). Beide zeestromen bevatten koud en voedselrijk water, dat zowel vroeger als nu 

de basis vormt voor een compleet ecosysteem.  

Omdat er in Peru veel recent onderzoek is gedaan zoomen we nu in op deze Humboldt-current. De 

Humboldt-current is een koude zeestroom die ter hoogte van de kust van Peru en noord-Chili uit 

de diepte van de oceaan omhoog stroomt (upwelling). Deze stroom zorgt niet alleen voor koud 

zeewater (Lima ligt weliswaar in de tropen en heeft fraaie stranden, maar er wordt nergens 

gezwommen) maar ook voor een rijke visgrond. Het koude water is zeer rijk aan voedingsstoffen, 

waardoor er in de fotische zone een rijke bloei ontstaat van diatomeeën en ander microscopisch 

plantaardig en dierlijk plankton. Deze situatie bestaat vermoedelijk al heel lang, in elk geval al 

sinds het Mioceen en misschien nog wel langer. Het gevolg hiervan is een bijna klassieke 

voedselpyramide (Figuur 5.7): de diatomeeënbloei als de plantaardige basis, dan krill en ander 

macroplankton als de herbivore laag, daarboven baleinwalvissen als de eerste laag met vleeseters 

en tenslotte topjagers zoals Leviathan (die wordt hieronder besproken). 

 



Walvissen Aarde in Evolutie  

74 

Opdracht 5-1: Water uit de diepte  

Waarom is water uit de diepte voedselrijk? 

 

Hoe ontstaat op de vindplaats in Peru de diatomeeënbloei die aan de basis van de voedselketen 

staat? En hoe wordt die in stand gehouden?  

Dit heeft te maken met het stromen van zeewater en de biologische koolstofpomp (zie ook 

Hoofdstuk 4). De koude Humboldt-current komt vanuit de diepte richting de kust omhoog; 

tegelijkertijd (en daardoor) is er een van de kust af gerichte zeestroom die langs het 

wateroppervlak weg van de kust stroomt. Dat is de terugstroom. Deze terugstroom bevat grote 

hoeveelheden plantaardig en dierlijk plankton, wat langzamerhand afsterft en dan naar de bodem 

zakt (en bijdraagt aan de sedimentatie, zie hieronder). Bij dit sterven en zinken komen door 

afbraak door bacteriën allerlei voedingsstoffen vrij, die weer worden toegevoegd aan de diepere 

Humboldt-current. Op deze manier is er een constante aanrijking van de voedselrijkdom in de 

Humboldt-current. Dit werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de planktonwolken bij de kust 

(zie ook figuur 4.8). 

We moeten ons dus bij Peru een relatief ondiepe kustzee voorstellen, met zeer voedselrijk water, 

dat een rijke diatomeeënflora huisvestte. Het wemelde er van kleiner en groter zeeleven. De 

enorme productie van plantaardig materiaal zorgde voor snelle sedimentatie. Hierdoor waren de 

bodemomstandigheden zuurstofarm of zelfs zuurstofloos (zie ook Hoofdstuk 4), waardoor er geen 

aaseters en verterende bacteriën meer konden voorkomen. Als gevolg daarvan werden grotere 

dieren die dood op de bodem terechtkwamen niet verteerd of opgegeten. Er zijn tot nu toe in ieder 

geval op de walvisbotten nog nooit vraatsporen aangetroffen van haaien of andere aaseters. De 

botten bleven dus intact en raakten al snel onder vers sediment begraven. Zoals je in Hoofdstuk 2 

hebt geleerd zijn dat ideale omstandigheden voor een mooie fossilisatie, en dus voor mooi 

onderzoek. 

Er lijkt een directe causale relatie (verband tussen oorzaak en gevolg) te zijn tussen een aantal 

processen die een rol speelden in de evolutie van walvissen. Het kouder worden van het klimaat, 

de voedselrijkheid van het zeewater (zeker in relatie tot de hoeveelheid beschikbaar silica), het 

ontstaan van diatomeeënflora’s, de onstuimige bloei van krill en uiteindelijk het evolueren van 

baleinwalvissen lijken allemaal causaal verbonden te zijn geweest. Zo leidde de grote 

temperatuurdaling op de grens van Eoceen en Oligoceen (circa 33 miljoen jaar geleden) tot het 

ontstaan van de baleinwalvisen, die zich in het Oligoceen verder ontwikkelden en in het Mioceen 

tot grote soortenrijkdom kwamen. 

 

5.4.2 Onderzoek in uitvoering 

Elke dag wordt er nieuw onderzoek gedaan naar de evolutie van uitgestorven walvissoorten. Om 

een indruk te krijgen van wat zulk onderzoek inhoudt en welk soort vragen worden beantwoord, 

kijken we nu naar een recente ontdekking van een enorme roofpotvis in een woestijn in Peru. 

In het gortdroge gebied ten zuiden van de stad Ica ligt de Pisco-Icawoestijn, een woestijn die deel 

uitmaakt van een langgerekte woestijnhabitat die doorloopt tot ver in Chili. Ten zuiden van Ica 

bestaan de sedimenten in dit gebied voor een groot deel uit diatomieten. De diatomieten lagen 

oorspronkelijk op de Pacifische zeebodem maar als gevolg van plaattektoniek liggen deze 

sedimenten tegenwoordig op enkele honderden meters boven zeeniveau. Ze zitten stampvol 

fossielen, waaronder walvisskeletten en haaientanden. Het aantal gevonden walvisgeraamtes telt 

in de honderden. Er zijn (hoewel zeldzamer) ook resten gevonden van zeehonden, reuzenpinguïns, 

vissen en van veel ongewerveld zeeleven zoals schelpen, slakkenhuizen en grote zeepokken. 

Omdat de diatomieten zo’n verzamelplaats zijn voor fossiele walvissen wordt hier onderzoek 

gedaan naar ontbrekende stukken informatie in de evolutie van de walvissen. 
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Figuur 5.8: Het skelet van een 

Miocene baleinwalvis die uit de 

Peruaanse diatomiet is verweerd. 

Bron: Jelle Reumer. 

Pisco-bekken 

Geologisch gesproken is het gebied een bekken, het Pisco-bekken (genoemd naar de aan de kust 

liggende stad Pisco). Een bekken is een dalend deel van de aardkorst, dat zich langzaam vult met 

sediment. Ook de Noordzee is zo’n bekken. Vanaf het Eoceen (ongeveer 45 Ma) vulde het Pisco-

bekken zich met sediment. Geologen denken dat het een binnenzee is geweest, begrensd door een 

lage bergrug die parallel liep aan de huidige kust. Tussen deze rug en het verder landinwaarts 

gelegen Andesgebergte kon zich een lagune-achtige situatie ontwikkelen waarin diatomiet werd 

afgezet. In een later stadium werd dit bekken opgeheven tot de huidige hoogte, variërend tussen 

200 en 600 meter boven zeeniveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Het topje van de voedselpyramide 

Ook de ontdekking van de absolute top van de voedselpyramide (Figuur 5.8) stamt uit het Pisco-

bekken. In 2008 werd hier het fossiel van een topjager gevonden, die leefde in het late Midden-

Mioceen (ongeveer 12 tot 13 miljoen jaar geleden). Het gaat om een roofpotvis met de naam 

Livyatan melvillei, bijgenaamd de Leviathan. De Leviathan was een zeemonster dat in de Bijbel 

voorkwam, en het dier doet zijn naam eer aan: in de boven- en de onderkaken bezat het een 

tiental puntige tanden die een lengte van bijna 40 centimeter konden bereiken, met een diameter 

van 12 centimeter. Dit is ongeveer de maat van een menselijk onderbeen! De ontdekking van de 

Leviathan past wonderwel in het beeld dat bestaat over de evolutie van de walvisachtigen.  

Met de vondst van de Leviathan hebben wetenschappers (voor zover ze kunnen nagaan) de 

grootste zoogdierbek aller tijden te pakken. De enorme tanden worden qua maat weliswaar 

ruimschoots overtroffen door slagtanden van olifanten, maar dat zijn er altijd maar twee. Livyatan 

melvillei had welgeteld elf van zulke tanden in elke onderkaak en negen in de bovenkaak; ze 

vormden een perfect grijpmechanisme, dat dusdanig krachtig was dat sommige gevonden tanden 

slijtgroeven hebben,die zijn veroorzaakt door de tegenoverliggende tand. Er bestaat een sterk 

vermoeden dat Livyatanmelvillei zich voedde met de toen zeer algemeen voorkomende 

baleinwalvissen (Figuur 5.9). Veel voorkomend was een kleine baleinwalvis met de naam 

Piscobalaena nana (letterlijk: kleine walvis van Pisco, Figuur 5.10) waarvan verscheidene skeletten 

en schedels zijn gevonden. Hoewel kleiner dan de huidige vinvissen waren de destijds levende 

soorten met hun vette blubberlaag een goede bron voor calorierijk voedsel. Er zijn honderden 

baleinwalvisskeletten gevonden in de diatomieten van de Peruaanse woestijn - en tot nu toe maar 

één Leviathan. En dat is precies wat te verwachten valt in een normale voedselpyramide.  

Een (Engelstalig) filmpje over de Leviathan kan je vinden op: http://www.nature.com/nature/ 

videoarchive/jawsofleviathan/index.html 

 

 

 

 

http://www.nature.com/nature/%20videoarchive/jawsofleviathan/index.html
http://www.nature.com/nature/%20videoarchive/jawsofleviathan/index.html


Walvissen Aarde in Evolutie  

76 

 

De cyclus van evolutie en systeemevolutie kan nu met de nieuwe informatie uit dit hoofdstuk weer 

een stukje uitgebreid worden. Terwijl de silica cyclus intensifeerde profiteerde de walvis daarvan. 

Diatomeeën zijn een belangrijke primaire voedsel bron in de oceaan en doordat deze toenam kon 

de walvis zich verder evolueren. Het paard heeft dus bijgedragen aan de evolutie van de walvis! 

 

 

Figuur 5.11 Uitbreiding van de silica samenhang 

 

Eindopdracht H5 

Geef antwoord op de vragen die aan het begin van dit hoofdstuk zijn gesteld:  

a. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de walvissen?  

b. Hoe zijn walvissen uitgegroeid tot de grootste zeezoogdieren aller tijden?  

c. Wat is de relatie van de walvissen met de silicakringloop?  

Figuur 5.9: Leviathan jaagt op 

een Piscobalaena. Bron: 

Charlène Letenneur, MNHN 

Parijs. 

Figuur 5.10: Ook gevonden in de diatomiet van 

Peru: de schedel van de kleine baleinwalvis 

Piscobalaena nana. Bron: Jelle Reumer. 
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H6 Eindopdracht 
Evolutie van Walvissen, grassen, diatomeeën, de silicakringloop en het klimaat 

In deze opdracht gaan we aan de hand van beschrijvingen en illustraties van uitgestorven en nog 

steeds voorkomende walvissen kijken hoe hun evolutie is verlopen. Het is de bedoeling dat je kijkt 

welke verschillende eigenschappen zijn geëvolueerd en in welke stappen dat gebeurde. Je kunt 

Figuren 6.1 t/m 6.4 gebruiken als hulpmiddel. Elk soort walvis wordt beschreven op een aparte 

factsheet die apart worden uitgedeeld. 

Beschrijf hoe verschillende delen van de walvis in de loop der tijd zijn geëvolueerd en 

beschrijf/beredeneer waarom deze veranderingen zo plaatsvonden. 

Samen met bepaalde evolutionaire adaptaties aan het leven als zeedier zien we in de stamboom 

van walvissen ook twee grote diversificaties (Figuur 6.2). Koppel nu deze stappen aan de 

veranderingen zoals die plaatsgevonden hebben in de evolutie van de diatomeeën, paarden en 

grassen (Figuur 6.3 en 6.4). Kan je ook een koppeling bedenken met het mondiale klimaat? 

Schrijf een verslag over de samenhang van de veranderingen die je hebt geobserveerd en de 

bijbehorende verbanden met de evolutie van diatomeeën, grassen, paarden en klimaat.  
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Figuur 6.1; Evolutie van de walvis 

tijdens het Eoceen 

Figuur 6.2; Diversificatie van walvissen van het Oligoceen tot nu. 
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Figuur 6.3; Evolutie en diversificatie van diatomeeën 
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Figuur 6.4; Evolutie van diatomeeën en grassen 
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Figuur A1.1: De meest recente versie van de geologische tijdschaal uit 2009. Let op dat de as 

van de tijdschaal niet constant is: het Precambrium duurde veel langer dan het Paleozoïcum, 

Mesozoïcum en Cenozoïcum bij elkaar. Deze tijdschaal is geconstrueerd door de Geological 

Society of America.  

 

A1 De geologische tijdschaal en de evolutie van de Aarde 
De Aarde bestaat ongeveer 4,6 miljard jaar, het eerste leven ontwikkelde zich zo’n 3 à 4 miljard 

jaar geleden en de moderne mens splitste zich pas minder dan 200.000 jaar geleden af van de 

apen. We rekenen met hele verschillende tijdschalen als het gaat om de ontwikkeling en evolutie 

van de Aarde en het leven daarop. Om deze enorme tijdspanne te ordenen hebben geologen een 

geologische tijdschaal ontwikkeld (Figuur A1.1). Duidelijk afgebakende gebeurtenissen zoals het 

uitsterven van een bepaalde dier- of plantensoort, een meteorietinslag of het afzetten van een 

nieuw soort gesteente vormen de grens tussen bepaalde periodes. De geologische tijd wordt 

onderverdeeld in eons, era’s, periodes, tijdvakken (in het Engels epoch) en etage’s (in het Engels 

age). We beschrijven nu alleen de grote stappen in de ontwikkeling van het leven. 

Het Precambrium (letterlijk de periode vóór het leven) duurde van 4,6 miljard tot 545 miljoen jaar 

geleden; het is de langste periode in de geschiedenis van de Aarde. De meeste gesteentes uit deze 

periode zijn door erosie en plaattektoniek verdwenen en dus is er weinig over deze eons bekend. 

De Aarde koelde af, terwijl puin uit de ruimte bleef inslaan. Toen het bombardement uit de ruimte 

ophield, kon het eerste leven zich in de oceanen ontwikkelen, waarschijnlijk tussen 4,2 en 3,5 

miljard jaar geleden. 

Het volgende era is het Paleozoïcum, de tijd van het ‘oude leven’, dat duurde van 545 tot 251 

miljoen jaar geleden. Het leven ontwikkelde zich enorm in deze tijd. In de oceanen vond een 

explosie van leven plaats tijdens het Cambrium en Ordovicium. Nieuwe kenmerken zoals skeletten 

evolueerden en nieuwe soorten zoals koralen en de eerste vissen (zonder kaken) verschenen. Aan 

het einde van het Ordovicium vond een massa-extinctie plaats: een groot aantal soorten stierf kort 

na elkaar uit. De periodes Siluur en Devoon vormen het midden Paleozoïcum. Tijdens het Siluur 

kregen de vissen in zee kaken en verschenen de eerste sporenplanten op land. Eerder was het 

land nog een kale vlakte. Tijdens het Devoon evolueerden de eerste insecten en zaadplanten. De 

vissen ondergingen een enorme uitbreiding in soorten en aan het einde van het Devoon bestonden 

de eerste amfibieën en de eerste bossen. De laatste twee periodes van het Paleozoïcum zijn het 



Aarde in Evolutie Appendix 

  83 

Figuur A1.2: Het supercontinent Pangea. 

Bron: GNU, via kennislink.nl. 

 

Carboon en het Perm. Het Carboon was een periode waarin enorme moerassen de Aarde bedekten 

en waarin de resten van oude planten enorme koolafzettingen vormden. Ook liepen de eerste 

reptielen toen rond. Gymnosperms (naaldbomen) ontstonden tijdens het Carboon en breidden uit 

tijdens het Perm. Tijdens deze periode waren er twee grote massa-extincties. De tweede massa-

extinctie, op de Perm-Trias grens, zorgde ervoor dat het leven in de oceaan en op land grotendeels 

verdween.  

Het Mesozoïcum, het era van het ‘midden leven’, duurde van 251 tot 65 miljoen jaar geleden. 

Deze tijd bestaat uit drie periodes: Trias, Jura en Krijt. Voor veel soorten ging het herstel traag, na 

de massa-extinctie die het einde van het Paleozoïcum inluidde. In de oceanen werden grote 

reptielen succesvol en ook op het land waren reptielen dominant. Gymnosperms bleven de 

dominante planten op het land en vliegende reptielen en vogels ontwikkelden zich. De meest 

opvallende ontwikkeling in deze periode was de opkomst en toename in diversiteit van 

dinosauriërs. Kleine zoogdieren ontwikkelden zich kort na de dinosauriërs, maar bleven door de 

dominantie van de dinosauriërs klein en onopvallend. Aan het begin van het Mesozoicum lag alle 

continentale landmassa bij elkaar en vormde het supercontinent Pangea (Figuur A1.2). Pangea 

begon ongeveer 200 miljoen jaar geleden (in het Laat Trias/Vroeg Jura) op te breken in de 

continenten die er nu nog zijn. Toen Pangea nog intact was, was het klimaat droog en sterk 

seizoenaal. Later, tijdens het Krijt, was de concentratie CO2 in de atmosfeer zo hoog, dat 

temperaturen zo’n 10°C warmer waren dan tegenwoordig. Ook was er bijna geen 

temperatuursverschil meer tussen de evenaar en de polen. Omdat water en lucht van koud naar 

warm stromen nam tijdens het Krijt de wind- en watercirculatie af. De toename in CO2 en 

daardoor de hoge temperaturen werden veroorzaakt doordat er veel vulkanische activiteit was 

tijdens het opbreken van Pangea. Het Mesozoïcum eindigde met een meteorietinslag ongeveer 65 

miljoen jaar geleden die een massa-extinctie veroorzaakte waarbij het leven van alle dinosauriërs 

en vele andere levensvormen eindigde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Cenozoïcum, of het era van het ‘nieuwe leven’, is de tijd waarin we nu leven. In deze periode 

spelen de meeste gebeurtenissen uit deze module zich af. Het Cenozoïcum is het Era van 65 Ma 

tot nu. Het is opgedeeld in de periodes Paleogeen (65 – 23 Ma), Neogeen (23 – 2,6 Ma) en 

Kwartair (2,6 Ma tot nu). Zoogdieren konden, nu de reptielen grotendeels uitgestorven waren, een 

dominante plek innemen. Het formaat van de zoogdieren en het aantal soorten nam enorm toe, 

zowel op land als in de oceaan. Ongeveer 34 miljoen jaar geleden, aan het begin van het 

Oligoceen, leefden de eerste apen. Tussen de 8 en de 5 miljoen jaar geleden splitsten de vroegste 

mensachtigen zich af van de apen en begonnen te evolueren met als (voorlopig) eindresultaat de 

moderne mens: Homo sapiens. Onze soort bestaat sinds iets meer dan 150.000 jaar; dit is minder 

dan 3.3% van de tijd dat de Aarde bestaat. 
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A2 Dateren 
Er zijn twee types dateringen mogelijk voor gesteentelagen: relatieve en absolute dateringen. 

Relatieve dateringen geven op zichzelf geen leeftijd, maar alleen de ontstaansvolgorde van de 

lagen. Omdat er oorspronkelijk geen andere dateringsmogelijkheid was, is dit lang de enige 

manier geweest waarop wetenschappers de aardlagen konden dateren. Het werkt volgens 

verschillende principes. De onderste gesteentelaag is in principe het oudst en wat daarboven op 

ligt is jonger. Dit heet het principe van superpositie. Dit geldt echter alleen voor gebieden die niet 

al te veel tektonische activiteit hebben gekend, want soms worden de lagen geplooid of gekanteld 

tijdens gebergtevorming zodat niet meer te zien is welke laag oorspronkelijk onderaan lag. Een 

tweede principe wat gebruikt kan worden is het doorsnijdingsprincipe, wat inhoudt dat een laag die 

een andere laag doorsnijdt (zoals een vulkanische ader) jonger is dan de laag die doorsneden 

wordt. Het derde principe is het continuïteitsprincipe. Dit principe gaat er van uit dat lagen die niet 

per se op elkaar aangesloten zijn (naast elkaar liggen), maar wel sterk op elkaar lijken wat betreft 

gesteente en fossielinhoud, uit dezelfde tijd kunnen stammen. Andersom hoeft dit niet te gelden: 

dezelfde laag kan er op verschillende plekken heel verschillend uit zien omdat bijvoorbeeld het 

afzettingsmilieu anders was.  

Absolute dateringen geven (met inachtneming van een foutmarge) wel een leeftijd aan gesteentes. 

De basis van absolute dateringen ligt bij de radioactiviteit van isotopen in de aardkorst. Isotopen 

zijn een verschillend type atoom van hetzelfde chemisch element. Een isotoop heeft hetzelfde 

aantal protonen, maar heeft een verschillend aantal neutronen (massagetal) dan een ander 

isotoop van hetzelfde element. Om welk isotoop van een element het gaat, wordt aangegeven met 

het massagetal linksboven de element naam, bijvoorbeeld 238Uranium (of 238U). Zodra een 

gesteente stolt en er geen uitwisseling van elementen en isotopen met de omgeving meer plaats 

kan vinden, zal een radioactief moederelement gaan vervallen in een stabiel dochterelement. 
238Uranium bijvoorbeeld, vervalt tot 206Lood. Dit radioactief verval gebeurt exponentieel, het aantal 

moleculen dat vervalt is afhankelijk van de concentratie; de snelheid is afhankelijk van de soort 

isotoop die vervalt. Wanneer bekend is hoe lang het duurt tot 50% van het moederelement 

vervallen is (halfwaardetijd), kunnen de relatieve concentraties van moeder en dochter gebruikt 

worden om de ouderdom te berekenen, dit heet radiometrisch dateren. Omdat verschillende 

isotopen verschillende vervalsnelheden hebben kunnen we op verschillende tijdschalen meten. 
87Rubidium/87Strontium isotopen geven de mogelijkheid om tot 5 miljard jaar terug te meten. Voor 

jongere dateringen van bijvoorbeeld archeologische vondsten worden 14koolstof isotopen gebruikt, 

omdat deze zo’n 50.000 jaar terug gaan. 

Rekenvoorbeeld 

De halfwaardetijd van 14C is ongeveer 5730 jaar. Dat betekent dat 50% van de oorspronkelijke 

hoeveelheid na 5730 jaar is vervallen tot 14N (de dochter isotoop). De dochter is in dit geval een 

gas is en zal dus vervliegen, wat het meten van de concentratie onmogelijk maakt. Een 

belangrijke aanname bij het gebruik van radioactief koolstof is daarom dat de hoeveelheid van 14C 

in de atmosfeer altijd hetzelfde geweest is. Omdat 14C gevormd wordt door kosmische straling 

hoog in de atmosfeer en er geen reden is om aan te nemen dat deze kosmische straling in het 

verleden heeft gefluctueerd, is dit een goede aanname. Tijdens het leven van een organisme vindt 

constant uitwisseling van koolstof plaats met de atmosfeer. Als het organisme sterft eindigt deze 

uitwisseling en begint het verval van 14C. Exponentieel verval kan worden weergegeven in de 

volgende formule:  

  

N is hier de concentratie van 14C; t is de tijd en λ is de vervalconstante met de eenheid per jaar. 

De oplossing van deze fomule is: 

  

Waarin N(t) de concentratie na een hoeveelheid tijd t is; N(0) is de oorspronkelijke concentratie; e 

is het getal 2,718281... . Voor 14C is λ, de vervalconstante 1,24e-4 jr-1, dit is met experimenten 

bepaald. 



Aarde in Evolutie Appendix 

  85 

Opdracht A2.1 

Stel dat je een fossiel vindt dat 86,3% van z’n oorspronkelijke hoeveelheid 14C verloren is, hoe oud 

is dit fossiel dan?  

 

Andere manieren van dateren 

Omdat het radiometrisch dateren van monsters een dure en tijdrovende bezigheid is, worden 

opeenvolgingen van gesteentes en sedimentkernen (een cilindervormige opeenvolging van 

sediment die uit (zee)bodems wordt geboord) vaak gedateerd via meerdere stappen van dateren 

en correlatie aan een andere kern. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van relatieve 

dateringsmethodes. Correlatie betekent hier het aan elkaar koppelen van overeenkomstige 

punten. Een opvallende laag die overal ter wereld herkenbaar is wordt gedateerd, zodat het 

voorkomen van die laag op andere plekken al een leeftijd aangeeft zonder dat apart dateren nog 

nodig is. Biologie en geologie werken hier samen: het verdwijnen of juist voor het eerst 

voorkomen van een bepaald soort fossiel wordt hiervoor namelijk vaak gebruikt (Figuur A2.1). In 

jonger sediment worden ook wel aslagen van grote vulkaanuitbarstingen gebruikt omdat de as zich 

over grote afstanden kan verspreiden. In as zit radioactief materiaal waarvan je met behulp van 

de halfwaardetijd de ouderdom kan berekenen. Op deze manier wordt na één gedateerde 

opeenvolging het continuïteitsprincipe gebruikt om te correleren en andere opeenvolgingen 

absoluut te dateren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere veelgebruikte relatieve dateringstechniek gebruikt jaarringen. Jaarringen kunnen 

gebruikt worden om te bepalen hoeveel tijd er is verstreken, ze geven geen absolute ouderdom 

aan tenzij de lagen nog steeds gevormd worden. Jaarringen kunnen voorkomen in verschillende 

materialen zoals bomen, ijslagen en koralen. Dat er verschillende ringen of lagen vormen is 

meestal het gevolg van seizoenale veranderingen in de afzettingsmilieus. Laagjes in gletsjer-ijs 

zijn bijvoorbeeld het gevolg van veranderingen in de toevoer van fijn stof dat vanaf de continenten 

op het ijs wordt geblazen in het droge, winderige seizoen. Boomringen zijn een ander voorbeeld. 

In de lente, tijdens het groeiseizoen, worden dikkere, lichter gekleurde ringen gevormd dan in de 

herfst en winter. Door de laagjes te tellen kan dus de leeftijd van de boom of de ouderdom van het 

pakket ijs worden bepaald. 

 

 

 

 

 

Figuur A2.1. Correlatie van twee 

gebieden door middel van 

fossielen.Bron: The Changing Earth 

- Introduction to Geology (2nd ed.), 

by Mears, Jr., D. Van Nostrand Co., 

1977. 
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A3 Stabiele isotopen 
 

In deze module werken we met stabiele isotopen bij de bepaling van de C3 en C4 grassen. Ook 

kun je met stabiele isotopen sedimentkernen aan elkaar correleren.  

Stabiele isotopen zijn niet radioactief en vervallen niet in andere elementen. Voorbeelden zijn de 

zuurstofisotopen 18O en 16O en de koolstofisotopen 13C en 12C. Hier zullen we koolstof als 

voorbeeld gebruiken om het gebruik van stabiele isotopen uit te leggen. De 12C isotoop is het 

meest voorkomend in de natuur en vormt ongeveer 99% van alle koolstof soorten op Aarde en in 

de atmosfeer. 13C vormt het grootste deel van de overige 1% en 14C is slechts een fractie. Koolstof 

komt voor in organische en anorganische vorm. Organisch koolstof bestaat uit zowel levend als 

dood organisch materiaal. Tijdens het produceren van organisch materiaal nemen planten 

anorganisch koolstof op en zetten dit via fotosynthese om in organisch materiaal. Tijdens dit 

proces wordt 12C makkelijker opgenomen dan 13C omdat dit energetisch gezien beter is. Deze 

discriminatie of fractionatie ten gunste van 12C zorgt ervoor dat de verhouding tussen 12C en 13C in 

het organisch materiaal anders is dan de verhouding in het bronmateriaal. In hoeverre de 

verhouding tussen 12C en 13C afwijkt (van een internationale standaard) wordt uitgedrukt in 

promille (‰, één duizendste) en heet de δ13C (δ is het Griekse symbool delta en staat in de 

isotopen chemie voor een verrijking). De δ13C wordt uitgerekend met de volgende formule: 

 

 

 

Een koolstofmonster met een relatief grote hoeveelheid 12C ten opzichte van 13C heeft een 12C 

verrijking (of 13C uitputting) en dus een lagere (meer negatieve) δ13C. Elk type organisme past een 

andere mate van fractionatie toe, waardoor de verschillende koolstof types verschillende δ13C 

waardes hebben, variërend van -25‰ tot +2‰. CO2 in de atmosfeer heeft bijvoorbeeld een 

waarde van -7‰, inorganisch koolstof in de diepzee heeft een waarde van 0‰ terwijl organisch 

koolstof in de diepzee een δ13C heeft van -22‰.  

De δ13C van organisch materiaal is dus afhankelijk van de δ13C van het bronmateriaal en van de 

mate van fractionatie van het type organisme (biologische fractionatie). We gaan er van uit dat de 

biologische fractionatie constant is door de tijd heen, maar de δ13C van het bronmateriaal kan wel 

veranderen in de tijd. Dit komt omdat een toename in de productiviteit van bijvoorbeeld 

landplanten (δ13C is -25‰) zorgt voor een toename in δ13C waardes in andere reservoirs omdat 

meer 12C in planten opgeslagen is. Andersom werkt dit ook: tijdens bijvoorbeeld ijstijden nam de 

biologische productiviteit op land af en werden grote hoeveelheden organisch koolstof van het land 

naar zee verplaatst. Omdat 12C-rijk materiaal werd toegevoegd aan het oceaanwater, werd de δ13C 

van het oceaanwater, dat een δ13C van ongeveer nul heeft, iets negatiever. Stabiele 

koolstofisotopen kunnen dus gebruikt worden om de stroming van koolstof tussen de verschillende 

reservoirs te reconstrueren. Dit zegt vervolgens iets over de productiviteit van verschillende 

soorten organismen en de klimaatsomstandigheden van dat moment. 

Bovenop de toepassingen die hierboven beschreven zijn, kunnen stabiele isotopen ook gebruikt 

worden om sedimentkernen te correleren. Vergelijkbare patronen in de variatie van isotopen (op 

een tijdschaal van tienduizenden jaren) worden dan aan elkaar gekoppeld om de kernen te 

correleren en te vergelijken. 
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Begrippen 
 

Amorf: Als mineralen geen geordende structuur hebben, dan wordt het materiaal amorf genoemd. 

Glas is bijvoorbeeld een amorfe stof, net als opaal 

Anorganisch materiaal: materiaal dat niet door organismen wordt gemaakt, bijvoorbeeld zout, 

water en koolstofdioxide. 

Biomarkers: Een biomarker, of biologische marker, is een stof die wordt gebruikt als een indicator 

van een biologische toestand. Met een biomaker kun je processen objectief meten. 

Browser: Bladeter (knabbelaar); de planten worden slechts voor een klein deel (het meest 

voedselrijke deel) opgegeten. 

Cellulose: Cellulose is een polysacharide (koolhydraat) die door bijna alle planten wordt gemaakt 

(vooral bomen) en die de plant stevigheid geeft. De stof zit in veel natuurlijke vezels. Hout bestaat 

voor een groot deel uit cellulose, maar bevat ook andere stoffen als lignine en hemicellulose. 

Katoen en watten zijn nagenoeg zuivere cellulose. Cellulose is slechts een van de polymeren die 

kunnen worden gemaakt van glucose; andere zijn bijvoorbeeld zetmeel en glycogeen. In 

tegenstelling tot andere polymere vormen van glucose, zoals zetmeel en glycogeen, is cellulose 

slecht afbreekbaar. Mensen kunnen het bijvoorbeeld in het geheel niet verteren. Wanneer dieren 

(en mensen) het als voedsel kunnen gebruiken (vooral herkauwers) maken zij hiervoor meestal 

gebruik van bacteriën in de maag (pens) of dikke darm. Die bacteriën beschikken daarvoor over 

de vereiste enzymen. 

Coccolithoforen: een groep eencellige met name mariene planktonische algen 

Coprolieten: Fossiele poep 

Diatomeeën (in het Nederlands ook wel kiezelwieren genoemd), een belangrijke groep van modern 

plankton in oceanen en zoetwater systemen 

Diatomieten: een sedimenttype dat grotendeels bestaat uit de silica skeletjes van diatomeeën, uit 

silica dus. 

Dinoflagellaten: dinoflagellaten zijn een type fytoplankton, de groep ééncellige, kolonievormende 

en meercellige Eukaryoten, die niet de kenmerken hebben van planten, dieren of schimmels. Ze 

zijn microscopisch klein: zo tussen de 0,02 en 0,2 mm. Ze danken hun naam aan de zweepharen ( 

flagella) waarmee ze door het water wervelen ( dino – Grieks niet te verwarren met deinos van de 

dinosauriërs, wat verschrikkelijk betekent). De meeste (90%) maken deel uit van het plankton van 

zeeën en oceanen, andere komen voor in zoet water. Veel dinoflagellaten zijn autotroof: zij 

voorzien in hun eigen energiebehoefte door middel van fotosynthese. Andere dinoflagellaten eten 

ander plankton of leven als parasiet op bijvoorbeeld vissen. Sommige autotrofe dinoflagellaten 

leven in mutualistische symbiose met koralen; de één zorgt voor de ondergrond, de ander voor de 

energie. Sommige dinoflagellaten zijn fosforescerend; dat zie je als de lichtende zee.  

Enzym: een enzym is een eiwit, dat een bepaalde reactie in of buiten een cel katalyseert, dat wil 

zeggen mogelijk maakt of versnelt, zonder daarbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te 

veranderen. 

Eukaryoot: Cel met een echte kern die het DNA bevat. Andere cellen worden prokaryoot genoemd. 

Evolutie: De geleidelijke ontwikkeling van de erfelijke eigenschappen van een soort. 
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Extinctie: Uitsterving 

Fenotype: Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen (kenmerken) van een 

organisme. Het is het resultaat van de genetische aanleg (het genotype) van een individu en de 

invloed daarop van zijn omgeving.  

Frustule: Unieke celwand van diatomeeën gemaakt van silica. 

Fytoplankton: hele kleine, drijvende, plantaardige organismen 

Grazer: Vooral een graseter; een grazer eet alles wat voorhanden is, de plantenworden voor een 

groot deel opgegeten. 

Groenwier: Groenwieren zijn een groep die bestaan uit zowel microscopisch kleine, 

vrijzwemmende, eencellige organismen als grote, buisvormige of struikachtige planten. Ze komen 

in zoet en zout water voor. Ze zijn groen omdat de kleur van het chlorofyl niet is verdrongen door 

andere pigmenten. Ze groeien meestal hoog op de kust of op plaatsen waar een rivier in zee 

stroomt. Sommige groenwieren gaan een symbiotische relatie aan met schimmels, en staan dan 

bekend als korstmossen 

Habitat: (= leefgebied of leefomgeving) met een habitat wordt bedoeld de plaatsen waar een 

bepaald organisme voorkomt. Op die plaatsen voldoen de abiotische factoren en biotische factoren 

van die plaatsen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

Herbivoor: planteneter 

Interstadiaal: een relatief korte warme periode tijdens een ijstijd of glaciaal. Een langere warme 

periode is een interglaciaal.  

Ionen: Een ion bestaat uit één of meerdere atomen die een elektrische lading hebben. Deze lading 

is het gevolg van een overschot of tekort aan elektronen. Een anion heeft een negatieve lading en 

een kation een positieve lading. 

Katalysator: een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf 

verbruikt te worden. 

Kolonisatie fase: de eerste fase in een ontwikkeling, bijvoorbeeld als de bodem net gevormd is.  

Krill: een verzamelterm voor garnaalachrige ongewervelde dieren, ze vormen een belangrijk deel 

van het zooplankton in de oceanen rond de Noord- en Zuidpool. Het vormt een Krill belangrijke 

voedselbron voor veel leven in de oceanen waaronder de walvissen, pinguïns en een groot aantal 

vissoorten. 

Kristalstructuur: Een kristalstructuur is het regelmatige patroon (of rooster) waarin de ionen van 

een stof zijn opgestapeld. Deze patronen zijn vaak heel symmetrisch. Mineralen met een 

kristalstructuur heten kristallen en hebben een kristallijne structuur. 

 

Macro-evolutie: Macro-evolutie is een evolutionair proces over geologische tijdschalen, datkan 

leiden tot de evolutie van duidelijk van elkaar verschillende genera en hogere taxa. Het gaat 

hierbij om evolutie die optreedt boven het soort-niveau in de taxonomische classificatie. 

Massabalans: De massabalans van stof A beschrijft de hoeveelheid massa van een stof A (mA) die 

een systeem binnenkomt, eruit gaat en erin geproduceerd wordt in een bepaalde tijd. Hij is 

gebaseerd op de wet van behoud van massa. 

Metalloïde: Bijna alle elementen in het periodiek systeem zijn of metalen of non-metalen. 

Metalloide elementen zitten daar tussen in en hebben eigenschappen van zowel metalen als non-

metalen. Deze elementen worden ook wel transitie metalen genoemd.  

Mixed-feeder: Combinatie van twee strategieën: zowel browsen als grazen.  
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Moesson: Zoals Nederland seizoenen kent, zijn er op de aarde ook tropische gebieden met een 

droge tijd en een regentijd. De natte tijd wordt moesson genoemd naar het Arabische "mausim" 

(seizoen). De bekendste moesson is de regentijd in India en omstreken. 

Mollisol: Vruchtbare grond met een hoog gehalte organisch materiaal. 

Mollische epipedon: Zacht donker oppervlak in een bodem met veel kleine kleiachtige ronde 

klompjes grond die donker zijn door de aanwezigheid van organisch materiaal. Ook zijn er veel 

sporen van fijne (1-2 mm diameter) wortels te vinden. 

Organisch materiaal: materiaal dat door organismen is gemaakt bijvoorbeeld veen en 

kalkskelletjes 

Paleosol: een bodem die na vorming begraven is geraakt door sedimentatie (een zogenaamde 

fossiele bodem). Er moet sprake zijn van snelle begraving, meestal leidt klimaatverandering tot 

het ontstaan van een Paleosol. 

pCO2: De concentratie van CO2 in de atmosfeer. De p staat voor pressure (Engels voor druk). pCO2 

wordt uitgedrukt in de eenheid ppmv wat staat voor parts per million by volume; Engels voor een 

miljoenste deel van het totale volume. 500 ppmv betekent dus dat 500 van de miljoen deeltjes in 

de atmosfeer CO2-deeltjes zijn. 

Plankton: Kleine organismen die drijven in het water. Plankton kan varieren van bacteriën en algen 

tot kwallen. Er bestaan twee soorten plankton: fytoplankton gebruikt fotosynthese en is dus 

eigenlijk plantmateriaal. Zooplankton zijn kleine diertjes. 

Rudiment: Een lichaamsdeel of orgaan dat geen duidelijke functie heeft en minder goed ontwikkeld 

is dan vergelijkbare delen bij andere soorten. 

Stomata: Huidmondjes op het oppervlak (bladeren of stengel) van vaatplanten. CO2, zuurstof en 

waterdamp kunnen hierdoor opgenomen worden of juist vrijgelaten.  

Tektonische activiteit: activiteit van de tektonische platen. Een tektonische plaat of schol is een 

stuk van de aardkorst (of lithosfeer); de Aarde heeft ongeveer zes grote tektonische platen en heel 

wat meer kleinere. Meer hierover in de NLT module ‘Bewegende Aarde’. Deze platen verschuiven 

in een zeer traag tempo, enkele centimeters per jaar. Het mechanisme hierachter staat bekend als 

platentektoniek. 

Upwelling: Het proces waarbij diep oceaanwater, dat koud, zwaar en rijk aan voedingsstoffen is, 

naar omhoog komt en een hoge productiviteit veroorzaakt ter plaatse. Een bekend voorbeeld is de 

upwelling zone bij Peru, die om de zoveel jaar stilvalt; El Niño.  

Verweren: Verwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij gesteente verandert als 

gevolg van invloeden van weer en klimaat. Het gesteente breekt in stukken (mechanische 

verwering) of lost op of verandert anderszins (chemische verwering). Het verschil met erosie is dat 

bij verwering het gesteente niet verplaatst wordt maar slechts afgebroken. 

Voedselpyramide: Een voedselpiramide is een diagram waarin de relatie tussen eten en gegeten 

worden wordt afgebeeld. Producenten (autotrofe organismen) leggen zonne-energie vast in 

biomassa. Dit dient als voedsel voor de consumenten van de 1ste orde (herbivoren en 

omnivoren); die weer dienen als voedsel voor de consumenten van de 2de orde (carnivoren en 

omnivoren) enz.  

Warmtegradient: geleidelijk verschil van temperatuur, bijvoorbeeld verloop van warmer naar 

kouder of anders, kan in de zee of in de lucht.  
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