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Zie jij een wolk die
lijkt op een konijn?
Een steen als een kik-
ker? Een tak als een
krokodil? Zet hem op
de foto en stuur hem
op. Dat schreef Dr.
Zeepaard twee weken
geleden. En kijk wat
een prachtige beest
hij kreeg van Kay en

Joseph Hill (7 en 9
jaar). Dit schreven ze
erbij: ‘Beste Dr. Zee-
paard, Op een dag in
de zomervakantie
ging het heel hard
regenen en daarna
gingen wij wandelen
bij Den Haagse Bos
en zagen wij deze
‘boomosaurus’.’

Dr. Zeepaard zegt:
bedankt!
Heb je ook een foto
gemaakt?
Stuur hem naar:
Dr. Zeepaard
NRC Handelsblad
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
en maak kans op een
Dr. Zeepaard T-shirt.

De boomosaurus uit het Haagse bos
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Levende staart redt levens

24 miljoen mama’s en papa’s
Hoe maak je van een muis
een olifant? Volgens biolo-
gen moet je vooral veel ge-
duld hebben: vele miljoe-
nen jaren.

Dr. Zeepaard maakt kraters

DE PROEFJESFABRIEK

Op 14 februari en 1 maart is het halve
maan. Als je die halve maan met een
verrekijker bekijkt, dan zie je heel
goed.... wat je nu in een ovenschaal
gaat maken.

Wat heb je nodig? - Een ovenschaal,
een pak bloem, cacaopoeder, steentjes
van verschillende grootte (tussen de 1
en 3 centimeter), een fijne zeef, een
verrekijker/telescoop, en een heldere
maanverlichte nacht.
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Krimpen kan ook
Sommige zoogdieren
die groot werden in de
evolutie krompen later
weer! Zo leefden er op
eilandjes als Sicilië,
Kreta en Cyprus vroe-
ger dwergolifantjes.
Het minifantje van Cy-
prus woog maar 200 ki-
lo – iets zwaarder dan
een dik varken. De bio-
logen rekenden uit dat
die olifantjes ‘al’ na
een paar duizend gene-
raties dwergen wer-
den. Ze denken dat ei-
landzoogdieren vooral
zo snel krompen door-
dat er minder te eten is
op een eiland dan op
het vasteland. Het is
daar dus beter als je
klein bent, en met
minder voedsel toe
kunt. Klein is fijn, op
een eiland.

ondertussen leidt de staart een ei-
gen leven. Niet als een doldwaze,
nee, hij reageert op zijn omgeving.
Als hij wordt aangeraakt beweegt
hij opeens één kant uit. Of de ande-
re. Of hij beweegt zich heel druk, als
in doodsnood.
Biologen hebben het nu precies be-
keken bij gekko’s, die wat mollige

klimmende hagedissen. De losge-
laten staarten van luipaardgek-
ko’s leiden nog een half uur een
eigen leven. Dat kan dankzij
speciale zenuwbaantjes en
handige resten spier in de een-
zame staart (het staat in Experi -

mental Biology, februari).
Op één zenuwbaan drukken: één

spiergroepje slaat aan. Het staartje
buigt één kant op, en schiet weer te-

rug. Een andere zenuwbaan zorgt
juist voor het tegenovergestelde. En
allebei tegelijk? Complete kortslui-
ting en schijnbare paniek.
Zo’n staartje kan dan zelfs weg-
springen, drie centimeter hoog.
Salto’s maken doet het staartje ook
– als het maar aan één kant wordt
aangeraakt, maar dan heel druk en
onregelmatig. Het is een perfecte
nepprooi.
De overgebleven hagedis kan tevre-
den zijn. Gelukt. De belager zit nu
achter zijn staart aan, of verbaast
zich erover. En langzaam groeit bij
de hagedis weer een nieuwe staart.
Desnoods doet hij de truc later nog
een keer. Net zo makkelijk, maar ei-
genlijk heel knap.
Frans van der Helm
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Wat moet je doen? - Vul de ovenschaal
met een laag bloem van ongeveer 3
c e n t i m e t e r.
- Strooi er een dun laagje cacao over,
zodat de bloem bedekt is. Gebruik de
zeef, dan krijg je geen klontjes.
- Laat een van de steentjes vanaf
ongeveer 1 meter in de schaal vallen.
- Laat de andere steentjes op andere
plaatsen in de ovenschaal vallen; van
verschillende hoogtes.
- Ga als het donker en helder is naar
buiten en zoek de maan op. Bekijk haar
met een verrekijker/telescoop zie je de
overeenkomsten?

Hoe kan dat? Het maanoppervlak is
bezaaid met cirkelvormige deuken. Het
zijn inslagkraters die ontstaan als grote
stenen uit de ruimte – ‘meteoroïden’ –
met hoge snelheid op de maan inslaan.
Ze laten het lichtere gesteente in de
maanbodem opspatten. Dat geeft een
lichte krans, zoals in de ovenschaal.
Maar: hoe zit dan op aarde? Nou, de
aarde krijgt zulke stenen ook voor zijn
kiezen, maar onze aarde heeft iets wat
de maan niet heeft: een dampkring. Als
zo’n meteoroïde met hoge snelheid de
dampkring in schiet, wordt hij zó warm
dat hij gaat gloeien en uiteindelijk uit
elkaar knalt. Dat geeft een lichte streep
in de atmosfeer. Die heb je vast
weleens gezien: een ‘vallende ster’.
Met dank aan UNAWE,
sterrenkunde voor kinderen
Meer: http://nl.unawe.org/

Mensen laten niet graag hun li-
chaamsdelen los. Alleen als het
echt, ècht niet anders kan. Hagedis-
sen en sommige slangen zijn daar

anders in. Zij amputeren zelf het
uiteinde van hun staart, alsof het
een fluitje van een cent is.
Als ze een beetje slordig zijn gepakt

door een roofdier laten ze hun
staart afbreken. De aanvaller staat
dan opeens met alleen nog een
staart in de snavel of bek, of naast
zich op de grond. Die friemelt ste-
vig en houdt hem bezig. De hagedis
zelf schiet er ondertussen razend-
snel vandoor, wat
korter dan hij
was, maar ont-
snapt.
Wel met een
wond, maar
slechts een
vleeswond.
Er is een vaste
plek voor af-
breken. Er
komt nauwelijks
bloed aan te pas. En

Hoe snel maak je van
een muis een olifant?
Dat lijkt misschien een
gekke vraag. Een muis
is klein, een olifant reu-
ze. Er passen wel
100.000muisjes in één
olifant. Toch waren de
voorouders van olifan-
ten even piep als mui-
zen nu. Hoe lang heb-
ben olifanten er over
gedaan om zo groot te
worden? Dat hebben bi-
ologen nu uitgerekend.
Vroeger waren alle zoog -
dieren klein. Dat was in
de tijd dat er nog dino-
sauriërs bestonden, zo
lang als harmonicabus-
sen. Dat zijn geen zoog-
dieren maar reptielen.

Olifanten en giraffes
waren er nog niet. Wel
minizoogdieren dus.
Maar ongeveer 65mil-
joen jaar geleden werd
de aarde geraakt door
een enorme meteoriet.
De reuzendino’s stier-
ven uit. De minizoog-
dieren overleefden. Nu
waren zij aan de beurt
om groot te groeien.
Stukje bij beetje werden
ze langer, zwaarder en
groter. Dat gebeurde in
elke zoogdierfamilie. Er
kwamen olifanten en
giraffen, maar ook reu-
zenluiaards en cavia’s
zo groot als koeien. De
kampioen was Pa r a c e r a -
therium, een 8meter ho-
ge reuzenneushoorn.
Bij een klein flatge-
bouw zou hij zo naar
binnen kijken.
Met de zoogdierstam-
boom in de hand bere-

kenden biologen nu hoe
snel dat ging. Of beter
gezegd: hoe langzaam.
Er zijn 24miljoen gene-
raties nodig voordat een
zoogdiertje zo groot als
een muis uitgroeit tot
een olifant. Een genera-
tie is de tijd waarin een
dier geboren wordt, op-
groeit en zelf kinderen
krijgt. Er staan dus 24
miljoen papa’s en ma-
ma’s tussen de olifant
van nu en zijn muizen-
grote voorouders.
Maar het kan ook snel-
ler: van muis tot walvis
duurde ‘maar’ 12mil-
joen generaties. Dat
komt doordat het mak-
kelijker is om tot een
waterreus uit te groeien.
Een olifant moet op zijn
eigen poten staan, maar
een walvis wordt ‘gedra-
gen’ door het water.
Lucas Brouwers

Een olifan-
t e n s ch e d e l ,
en daarvoor
eentje van
een muis. F
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