CHARLES
BLIK OP EEN WERELD IN EVOLUTIE

Moderne technologie
haalt paleontologie
vanonder het stof
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Darwin in het lab

Fo s s i e l v a n e e n a r c h e g o saur us, uit het v roegPe r m . D o o r z ij n a f w ij k e n d e
wer velsamenstelling
beschouwen sommigen
de wateramf ibie als een
v e r b i n d e n d e t u s s e n s c h a ke l
i n d e e v olu t i e v a n
amf ibieën.

De evolutie van gewervelde dieren verloopt in grote sprongen. Onderzoekers graven
niet alleen fossielen op. Nieuwe technologie maakt het mogelijk evolutionaire vragen
te toetsen. Eos bezoekt een modern evolutielaboratorium.

Mariska van Sprundel
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en onderzoeker in een witte
jas en een plastic bril op
haar neus houdt het lijkje
van een vismarter vast. De
huid is eraf en uit de buikholte
druipt een straaltje bloed. Ze zet
een scalpel in de rug. Na wat nauwkeurig snijwerk heeft ze de ruggengraat in handen. Flexibel laat
ze de opeengestapelde wervels in
een golfbeweging op en neer bewegen. Even later zitten de wervels
vastgeklemd in een bankschroef.
Het experiment kan beginnen.
De beelden staan op een
YouTube-filmpje over het onderzoek van paleontoloog Stephanie
Pierce. Gewervelde dieren – die
met een ruggengraat – vormen haar
specialisatie. Pierce leidt een onderzoeksgroep in het Museum of
Comparative Zoology (MCZ) van de
Harvard University in Cambridge,
Massachusetts. Daar vergelijkt ze
fossielen van uitgestorven dieren
met materiaal van levende soorten
om de evolutie te reconstrueren.
Het evolutionaire pad van gewervelde dieren staat bol van de opvallende gebeurtenissen. 500 miljoen jaar
geleden ontstonden vinnen. Daarvoor
waren dieren gewoon een soort buisjes die in zee dreven. Op een gegeven
moment, tussen 390 en 360 miljoen
jaar geleden, werden die vinnen poten. Visachtige voorouders transformeerden tot dieren die op het land
konden lopen. Ze marcheerden een
compleet nieuw ecosysteem binnen.
Pierce houdt zich vooral bezig
met wat daarna gebeurde. Die eerste
viervoeters waaierden uit tot allerlei
grote groepen dieren: amfibieën,
zoogdieren, reptielen en vogels.
Zoogdieren werden de meest diverse
groep. Die gingen klimmen, graven,
vliegen en doken weer het water in.

IN HET KORT

In de vriezers liggen kadavers van allerlei dieren, zelfs herten. De dieren
worden meestal dood aangetroffen langs de weg.
Pierce zoekt uit hoe gewervelde
dieren zich anders gingen bewegen
en hoe dat de deuren opende naar
nieuwe leefomgevingen. Hoe onderzoek je zoiets? Vandaag krijg ik
een inkijkje in haar laboratorium.
Het filmpje licht alvast een tip van
de sluier op. Evolutie onderzoek je
niet alleen met fossielen. Hopelijk
wordt het niet al te bloederig…

Fossielen opgraven

Mijn bezoek begint gelukkig met
versteende resten van oeroude dieren. Ik ontmoet Pierce in het MCZ,
waar het onderzoek plaatsvindt. Van

Paleontologen onderzoeken hoe gewervelde dieren anders gingen bewegen dan hun
voorouders in het water.
•
De sleutel ligt in hun wervelkolom, waarvan de bouw een functie verraadt: rennen,
graven, klimmen, vliegen of zwemmen.
•
Verbeterde en nieuwe technieken laten onderzoekers toe hun evolutie over miljoenen jaren te traceren.
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daaruit lopen we naar het naastgelegen Harvard Museum of Natural
History voor de tentoonstelling.
Skeletten van lang uitgestorven
beesten gapen ons aan. Fossielen
vullen de muren. Sommige plekken
zijn leeg. ‘Tijdelijk onbeschikbaar’,
zegt het kaartje. ‘Dat fossiel ligt op
mijn lab’, zegt Pierce, die de collectie gewervelde fossielen beheert.
De liefde voor uitgestorven
dieren zat er bij Pierce al vroeg in.
Op de basisschool schreef ze haar
eerste werkstuk over de evolutie
van het paard. Grappig genoeg is
dat ook een onderzoekslijn in haar
groep. Het paard heeft nog maar
één teen, terwijl zijn voorouders
er drie of vier hadden. Wat is er
gebeurd met die extra tenen?
Een ander project draait om de
vraag wanneer vogels zo’n flexibele nek kregen. ‘Ik wil weten hoe
gewervelde dieren bewegen en hoe
dat tijdens de evolutie is veranderd.’
Om deze vragen te beantwoorden staan alle fossielen van het
museum tot haar beschikking.
Zelf graaft ze ook materiaal op.

HOE VOGELS EEN
DRAAIENDE NEK KREGEN

Buitgemaakte fossielen worden losgewerkt uit stenen,
en vervolgens gelabeld en ingedeeld.
In de werkruimte achter de tentoonstelling liggen genummerde
zakjes op tafel met fossiele resten.
Het is de buit van haar laatste
veldonderzoek in Wyoming. ‘Deze
zijn slechts 30 miljoen jaar oud. Ik
ben veel oudere resten gewend.’

Evoluerende techniek

Als we doorlopen komen we bij
de daadwerkelijke collectie in een
enorme klimaatkamer. Miljoenen
fossielen en dierlijke resten liggen
hier opgeslagen. De ruimte is gevuld
met lange rijen verrijdbare, witte
kasten. Zo modern als de kamer is,
zo stokoud is de inhoud. Pierce trekt
haar sleutelbos en opent een kast.
‘Dit zijn de tanden van de grootste haai die ooit leefde, de megalodon.’ Het beest kon een lengte
bereiken van maar liefst 18 meter
en had tanden zo groot als een
mensenhand. Over deze haai, die
1,5 miljoen jaar geleden uitstierf,
verscheen onlangs een nieuwe
bioscoopfilm. In de blockbuster
is megalodon uiteraard een monster dat dood en verderf zaait.

Moderne vogels hebben een extreem
flexibele nek met aan het einde een snavel. In feite is het een extra arm, de snavel
is de hand. Vogels gebruiken hun nek bijvoorbeeld om de veren op hun rug glad te
strijken. Die flexibiliteit werd een deel van hun
leefwijze.
Vogels stammen af van dinosaurussen, die veelal nog
een stijve nek hadden die niet als extra arm fungeerde.
Wanneer in de overgang van dino naar vogel ontstond
die draaiende nek? Het team van het Museum of Comparative Zoology (Harvard University) experimenteert
met een fluoroscoop, een beeldvormende techniek met
röntgenstraling die bewegende plaatjes maakt.
De onderzoekers leggen kadavers van moderne vogels
in de fluoroscoop en laten het dier achter zich kijken.
Je ziet precies hoe de afzonderlijke nekwervels daarvoor moeten bewegen. ‘We slaagden erin de bouw van
de gewrichten te linken aan de poses die een vogelnek
kan aannemen’, zegt Pierce. Op basis van gegevens
uit bestaande vogels proberen ze voorspellingen te
doen over de beweeglijkheid van gewrichten
in de nek van fossiele vogels. Zo hopen ze uit
te vogelen wanneer die flexibele nek om de
hoek kwam kijken.

Achter de tweede kastdeur ligt
een oeroud schild van een schildpad
met twee gaten erin. ‘Een aanval
die hij waarschijnlijk overleefde,
want aan de randen groeide nieuw
bot.’ Ik krijg ook een voorouder
van de amfibieën te zien, Ichthyostega. Kikkers en salamanders zijn
kleine beestjes, maar het hoofd
van de voorouder vult bijna een
hele lade op. Hij had een grote,
platte kop met ogen bovenop zijn
schedel. Het is een gek gezicht.
Volgens Pierce kan je als paleontoloog nooit genoeg fossielen
verzamelen. Versteende resten zijn

vaak incompleet. ‘Een dier stierf,
raakte bedolven, werd geplet of aangevreten. Dat alles kan een impact
hebben op de bouw en de vorm. Wat
wij opgraven, hoeft niet hetzelfde te
zijn als wat er miljoenen jaren geleden de aarde in ging’, zegt ze terwijl
de kasten weer op slot gaan. Hoe
meer fossielen, hoe betrouwbaarder
de reconstructie van de evolutie.
Toch draait paleontologie niet
alleen om rotshamers en bergen
fossielen opgraven. Met verbeterde
technieken kunnen wetenschappers meer informatie uit één fossiel
trekken. ‘Toen ik begon hadden

‘De vroegste voorouders van zoogdieren
hadden nog geen mobiele onderrug en
bewogen vrij beperkt. Ze liepen op land.
Dat was het wel zo’n beetje’
CHARLES

35

we wel beeldvormende techniek,
maar veel soeps was het niet. Fossielen lijken op stenen. Op een
CT-scan zagen we het verschil
tussen bot en steen haast niet.’
Rond 2005 nam de technologie
een vlucht. Micro-CT-scanners
met een hogere resolutie dan medische scanners staan nu in vrijwel
elk lab dat met fossiele resten
werkt. ‘In het verleden sneden we
in fossielen, bijvoorbeeld om te
meten hoeveel bot er is. Dankzij
scanners hoeven we onze fossielen niet meer te vernielen.’
Ook software om 3D-modellen
te maken vond zijn weg naar
de paleontologie. Ineens kon je
experimenteren met de botten
van uitgestorven dieren. ‘Met
moderne technieken kunnen we
zinvolle evolutionaire vragen stellen en hypotheses toetsen.’

Vriezer vol kadavers

Ineens staan we voor een enorme
vriezer. Een opslagplek voor dode
dieren, zo blijkt. Hier was mijn maag
al een beetje bang voor. Op de planken liggen zakken van doorzichtig
plastic gevuld met bloederige stukken dier en plukken haar. Van de
buitenkant kan je onmogelijk zien
om wat voor beest het gaat. Gelukkig zijn de zakken goed gelabeld.
Om te begrijpen hoe een fossiel dier bewoog, moet je moderne
dieren ontleden. ‘We gebruiken in
elk experiment wel een kadaver om
meer te leren over de anatomie.

Een voorbeeld van zo’n experiment
is te zien op het YouTube-filmpje
met de dode vismarter, waarvan
we de ruggengraat eruit sneden.’
Die wervelkolom is een vernuftig ding. Elke wervel heeft
aan de achterkant zowel links als
rechts een gewricht. De twee gewrichten vormen een brug met
de wervel die eronder en erboven
ligt. Hierdoor is de rug beweeglijk: de wervels kunnen buigen.
‘Die van zoogdieren heeft drie
gebieden met elk een eigen functie,
de staart even buiten beschouwing
gelaten’, legt Pierce uit. ‘We hebben
een nek, een rugdeel waaraan de ribben vastzitten, en een onderrug vrij
van ribben.’ Reptielen zoals hagedissen hebben die niet. Bij hen lopen de
ribben gewoon door op de onderrug.
Wat ze wil weten is: hoe komen
we aan die gespecialiseerde ruggengraat? En hoe vertaalt die vorm zich
in functie? Haar team onderzoekt
het door gewrichten in de ruggengraat uit elkaar te halen in stukjes
van twee wervels groot. Er gaat een
schroef in de ene wervel en een
schroef in de wervel ernaast. De ene
schroef zit vast in een bankschroef.
Aan de andere schroef komt een
gewicht te hangen, steeds zwaarder.
‘Zo kan je meten hoe ver de
wervels buigen ten opzichte van
elkaar.’ De bedoeling is de anatomie van de wervels te rijmen met
hoe ver het gewricht kan buigen.
Pierce en haar collega’s doen dit
buigexperiment met moderne

HOE HET PAARD ZIJN TENEN VERLOOR

‘De ‘waaroms’ houden
je gaande in het
onderzoek’
dieren, van hagedissen tot buideldieren en eierleggende zoogdieren.
‘De meeste dieren die in ons lab
belanden zijn aangereden wild.’

Virtueel fossielen buigen

Leverde al dat buigen al wat op?
De wervels in de onderrug van
zoogdieren zijn opvallend genoeg
erg mobiel. Er is wel veel kracht
nodig om ze te bewegen. Als je als
dier snel wil rennen, heb je sterke
rugspieren nodig om de onderste
wervels in beweging te krijgen.
Een cheeta krijgt dat voor elkaar.
Als de levende dieren zijn opgemeten, is het tijd de kennis toe
te passen op fossielen. ‘We maken
een CT-scan waarop we de ruggengraat van het fossiele dier isoleren.
Vervolgens zetten we de scan om in
een 3D-model. Op dat model van de
wervels doen we een virtueel buigexperiment. Het geeft ons een idee
hoe uitgestorven dieren bewogen.’
Drie jaar lang deed haar team
metingen aan de wervelkolom van
uiteenlopende fossiele dieren van 320
miljoen jaar oud, de periode waarin
de vroegste voorouders van zoogdie-

Paarden evolueerden uit dieren ter grootte van een hond met vier tenen aan hun voorste voeten en
drie aan hun achterste. Nu heeft het paard één teen. Het staat eigenlijk op zijn vingernagel, de hoef.
Hoe raakte het dier zijn tenen kwijt?
Een modern paard zet meer kracht op die ene teen dan een klein fossiel paard zou doen op één
teen, ontdekte een student van Pierce aan de hand van wiskundige modellen. Kennelijk hadden
vroege paarden al hun tenen nodig om de krachten op hun voet goed op te vangen. Toen de
buitenste tenen verdwenen, werd het middelste middenvoetsbeen groter om de klap van de
landing te incasseren.
Met die kennis ging het team naar de Franklin Zoo in Boston. De onderzoekers trainden
tapirs, die aan paarden verwant zijn. Ze zijn nog altijd klein met meerdere tenen. De tapirs
liepen over een loopband met krachtenplatform en drukkussen, die registreerden hoeveel
druk op elke afzonderlijke teen kwam te staan. Nu de metingen binnen zijn, passen ze dezelfde druk toe op 3D-modellen van de tenen van vroege paarden. Het project is nog niet
afgerond.
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ren leefden. Zij hadden die mobiele
onderrug nog niet. ‘Deze dieren
bewogen vrij beperkt. Ze liepen op
land. Dat was het wel zo’n beetje.’
De zoogdiervoorouders evolueerden. Een voor een ontstonden
gespecialiseerde gebieden op hun
ruggengraat. Met de geboorte van
de eerste echte zoogdieren kwam
die onderrug zonder ribben. Toen
ging het ineens hard. De functie
van de gespecialiseerde wervelkolom schoot alle kanten op.
‘We ontdekten dat zoogdieren
die graven onafhankelijk van elkaar
eenzelfde ruggengraat ontwikkelden.
De rug van dieren die snel rennen
kreeg ook een specifieke vorm.’ Uit
de bouw van de wervelkolom kunnen
onderzoekers een signaal oppikken
over hoe een dier zich bewoog en hoe
het leefde. Of zoogdieren nu rennen,
klimmen, graven, vliegen of zwemmen; ze hebben het waarschijnlijk
te danken aan hun ruggengraat.

Steen blijkt brein

Aan het einde van mijn toer komen
we in haar eigen lab. Pierce is net
verhuisd vanuit de kelder naar een
spiksplinternieuwe ruimte op de
begane grond. Voortaan worden de
rugwervels hier gebogen. Momenteel loopt er één experiment. In de
hoek staat een onderzoeker bij een
gele emmer in de zuurkast. Ik mag
over haar schouder meekijken.
Ze haalt het deksel eraf en woelt
met haar hand door de bruinrode
vloeistof. Een ontvelde buidelrat
komt eruit omhoog. Daarna een mierenegel, een eierleggend zoogdier.
De beesten zijn bruinrood gekleurd
door het jodium in de vloeistof die
in de spieren is getrokken. Jodium
kan röntgenstralen opnemen. ‘Door
kadavers in jodium te laten weken
kunnen we ook zacht weefsel zichtbaar maken met onze CT-scanner.’
Een van de beste technologieën
om te scannen is overigens de zogenoemde synchrotron, een deeltjesversneller. Met dit type straling
kan je nauwkeurig steen van gefossiliseerd bot onderscheiden. ‘We
kunnen er subtiele verschillen mee
meten, ondanks dezelfde dichtheid
van de materialen’, legt Pierce uit.
Zelf heeft ze er geen. Deze
high tech-scanners zijn groot en

duur. De beste staat in Grenoble
in Frankrijk. Een Europese groep
ontdekte onlangs in een fossiel
het brein van een vroege vis. ‘De
details zijn geweldig. Met een microCT-scan zou je dat brein gemist
hebben.’ Zelf ontdekte ze met een
synchrotron het eerste borstbeen
van een vroege viervoeter, in een
fossiel van 360 miljoen jaar oud.
De rondleiding zit erop. Een
evolutielab is verre van een stoffige bende, weet ik nu. Met moderne technieken kunnen we steeds
beter uitvinden hoe een nieuw
kenmerk ontstond tijdens de evolutie. Hoe zit het met waarom?

Neem de visachtige dieren die
miljoenen jaren geleden aan land
kropen. Strandden de dieren door
hoogwater, zoals de theorie gaat?
‘Zoiets kunnen we helaas niet testen’,
antwoordt Pierce. ‘Op basis van verzamelde gegevens kunnen we alleen
hypotheses bedenken.’ Meestal zijn
er meerdere ideeën over waarom
iets gebeurde. Ze zijn allemaal denkbaar. Ze laat zich er niet door uit het
veld slaan. ‘De ‘waaroms’ houden
je gaande in het onderzoek.’ ■

Een mierenegel
geweekt in
jodium.

Dit artikel kwam tot stand met steun van het VWN
Tripfonds onder beheer van de Vereniging voor
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