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Het uitsterven van de dinosauriers

Van iridium tot tsunami, nieuwe ontdekkingen van de 
eerste dagen na de Chicxulub inslag

Eerste deel

Nog open tot Juni 2020
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En pas na het verdwijnen van de dinosauriers krijgen de moderne zoogdieren een kans…..
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eerste aapachtigen
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Ook het plankton met een kalkskelet sterft uit

Foraminiferen

Algjes, 
coccolieten

basis van de 
voedselketen…
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Foraminiferen

Algjes, 
coccolieten

basis van de voedselketen…
99% van de Krijtrotsen van Dover

Ook het plankton met een kalkskelet sterft uit
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Barranco del Gredero, Caravaca, Spanje,
Een kijkje op de toenmalige zeebodem op 1000m diepte
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Gubbio, Italie
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Over de hele wereld zit onderaan de kleilaag een nog dunner laagje (2-3mm) rijk aan meteorietinslagproducten
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Over de hele wereld zit onderaan de kleilaag een nog dunner laagje (2-3mm) rijk aan meteorietinslagproducten

En hoeveel is dat nu?
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En hoeveel is dat nu?

Oppervlakte Aarde: 4 x π x r2 = 8 x 3.14 x 6371 x 6371 kmFormule bol oppervlakte 4 x 
π x r2

=510.064.472 km2

Laagje van 2 mm = 0.000002 km

=510.064.472 x 0.000002 km2 =1020 Km3 !

Over de hele wereld zit onderaan de kleilaag een nog dunner laagje (2-3mm) rijk aan meteorietinslagproducten
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π x r2

=510.064.472 km2

Laagje van 2 mm = 0.000002 km

=510.064.472 x 0.000002 km2 =1020 Km3 !

Over de hele wereld zit onderaan de kleilaag een nog dunner laagje (2-3mm) rijk aan meteorietinslagproducten

z

10
 k

m

10 km

9 km

Genoeg voor een kubus van 10x10x10 km, waar de Mt Everest ruim drie keer inpast
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Iridium concentratie op de 
KPg grens in Gubbio, Italie

Tertiair

Krijt

Kleilaag

0 10 20 ppb

0 10 ppb

Iridium concentratie op de 
KPg grens in Caravaca, Spanje

De basis van de inslagtheorie:
Een relatief hoge concentratie platina 
metalen in het 2mm dikke kleilaagje
(waarvan iridium toevallig heel 
makkelijk te meten is!)

Precies op het moment van 
uitsterven
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Iridium zit verdeeld over de hele 
asteroide

>99% van het iridium op Aarde zit 
in de aardkern van nikkel-ijzer !

Kern

Mantel

Korst
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Maar….alleen veel iridium is niet genoeg om de inslag-extinctie theorie robuust te maken….

Je kan een aantal voorspellingen/testen doen van de theorie, (vele pas achteraf) en kijken of die opgaan:

➡ Globale verspreiding van iridium.                                                                                      ✔︎
➡ Platinagroep elementen onderling een buitenaardse verhouding.                                    ✔︎
➡ Zowel op Land als in de Oceaan                                                                                   ✔︎
➡ K/Pg grens synchroon, in zee en op land,                                                                        ✔︎
➡ Meer inslagproducten dan alleen iridium                                                                      ✔︎
➡ Buitenaardse isotopen verhoudingen                                                                              ✔︎
➡ Extinctie precies op het inslagmoment                                                                               ✔︎
➡ Geen voorafgaande toename van intensiteit van uitsterven                                           ✔︎

➡ iridium zou ook bij andere massa extincties moeten worden gevonden                            ✘?
➡ Toename van aantal en grootte van de inslagproducten richting inslag                                ✔︎
➡ De vondst van een grote inslagkrater (Chicxulub)                                                           ✔︎
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Maar….alleen veel iridium is niet genoeg om de inslag-extinctie theorie robuust te maken….

Je kan een aantal voorspellingen/testen doen van de theorie, (vele pas achteraf) en kijken of die opgaan:

➡ Globale verspreiding van iridium.                                                                                      ✔︎
➡ Platinagroep elementen onderling een buitenaardse verhouding.                                    ✔︎
➡ Zowel op Land als in de Oceaan                                                                                   ✔︎
➡ K/Pg grens synchroon, in zee en op land,                                                                        ✔︎
➡ Meer inslagproducten dan alleen iridium                                                                      ✔︎
➡ Buitenaardse isotopen verhoudingen (53Cr/52Cr)                                                                   
✔︎

➡ Extinctie precies op het inslagmoment                                                                               ✔︎
➡ Geen voorafgaande toename van intensiteit van uitsterven                                           ✔︎

➡ iridium zou ook bij andere massa extincties moeten worden gevonden                            ✘?
➡ Toename van aantal en grootte van de inslagproducten richting inslag                                ✔︎
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Modelling of a large impact

Tsunami

Ejectacurtain



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019

Fireball



winterlezingGEA2019

Fireball



winterlezingGEA2019

Fireball



winterlezingGEA2019

Fireball



winterlezingGEA2019

Fireball



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019



winterlezingGEA2019

en tenslotte de definitieve vorm…
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Microkrystites

Maan?
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2mm2 cm
10 cm

Tektieten
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Zwaartekracht “hoogtelijnen”

Relief

Begroeiing

landgebruik

En tenslotte wordt de krater gevonden aan de 
hand van afwijkingen in de zwaartekracht
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Gips CaSO4

400

900

1550

0

YAXCOPOIL - 1

80m koraalrifkalk

20m:druipsteengrot

720m 
opvulling van de 

Krater

100m ejecta

wat er getroffen is: 
500m

kalksteen/gips



winterlezingGEA2019

400

900

1550

0

80m koraalrifkalk

20m:druipsteengrot

720m 
opvulling van de 

Krater

100m ejecta

wat er getroffen is: 
500m

kalksteen/gips

Nu in de atmosfeer: 0.25 Mt zwavel

Pinatubo (1991) injecteerde 20 Mt S.   (0.5o C afkoeling gedurende een jaar), 

De grootste prehistorische eruptie (Toba meer, Sumatra) ongeveer 1000 Mt S

Ongeveer 100.000 Megaton zwavel is “ontgast”  en geinjecteerd als aerosol in de atmosfeer 
(Pierazzo and Melosh, 2002): enkele tientallen jaren afkoeling

Gips CaSO4
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Warm

Koud

Warm
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Zo zit een tsunamafzetting in elkaar
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Daarover verder in Deel 2


