
Enkele onderwerpen uit het Precambrium

Het gaat o.a. over de eerste levensvormen, 3.5 miljard jaar geleden. Wat 
opvalt is het bijzondere en complexe leven van microben/cyanobacteriën.

Het Precambrium (soms nog aangeduid als het eon Cryptozoïcum) is een supereon dat de 
vroegste planetaire, geodynamische, geologische en geobiologische geschiedenis van de 
Aarde vertegenwoordigt. Het vroegste deel van die geschiedenis is het (informele eon) 
Hadeïcum.
.
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Stromatolieten Shark Bay



Stromatoliet



Stromatoliet-oncoids



Stromatoliet-bolvormig



Fotosynthese



Eerste microben/cyanobacteriën (eerste levensvormen) in 
stromatolieten. In Groenland fossiele stromatolieten van 3,7 
Ga oud. Grootste verspreiding 1.25 Ga geleden.

Ontstaan: cyanobacteriën vormen bolvormige groepjes. Op de 
kleverige laag bacteriën zet zich een sedimentlaagje vast; de 
bacteriën werken zich naar boven vanwege het zonlicht. Weer 
sediment enz.

De bolvormige structuren in de fossielen wijzen op biologische 
oorsprong.

Cyanobacteriën gebruiken water, kooldioxide en zonlicht (als 
energiebron) om biomassa/voedsel en zuurstof te produceren.



Zuurstofoverzicht



Banded Iron Formations



BIF-chronologie



BIF in time



BIF 2



BIF 3



Banded Iron Formations

Banden van ijzerrijk (o.a. hematiet, magnetiet, sideriet) en ijzerarm gesteente (chert: 
fijnkorrelig kwarts, vuursteen).

In de huidige afzettingen treffen we o.a. hematiet, magnetiet, sideriet aan. Door chemische 
processen en/of metamorfose zijn deze mineralen ontstaan. We weten niet precies wat de 
oorspronkelijke neerslag inhield, wsch. sideriet en greenalite, ferrihydrite.

IJzerarme lagen: weinig aanvoer van Fe en/of sterfte onder cyanobacteriën door toename 
van hun eigen zuurstof. De vroege cyanobacteriën moeten ook veel last hebben gehad van de 
UV-stralen van de zon in een zuurstofloze atmosfeer (geen beschermende ozonlaag).

Voorkomen: van 3.5 Ga tot 2.5 Ga; eerste voorkomen in Groenland 3.8 Ga. Na 1.8 Ga 
geen afzettingen meer, behalve van 0.8 tot 0.6 Ga (Sneeuwbalaarde).

De zuurstof van cyanobacteriën oxideerde Fe2+ (opgelost in zeewater) tot Fe3+ (niet
oplosbaar); dat werd neergeslagen.

De Grote Oxidatie 2.3 Ga geleden valt samen met de tweede fase van de BIF.



Andere micro-organismen
• Andere micro-organismen kunnen sulfaat (SO4) gebruiken voor hun metabolisme 

/stofwisseling. Ze dragen de waterstof die bij de afbraak van organische stof vrij 
komt over op sulfaat (H2SO4). Vervolgens maken ze de zuurstof vrij uit de 
sulfaten, die worden gereduceerd tot sulfiden (H2S). H2S verbindt zich met Fe2+ 
en slaat neer als FeS (ijzersulfide). De bacteriën gebruiken de zuurstof voor de 
oxidatie van organische voedingsmiddelen. H2S is afvalproduct.

• De benodigde energie halen ze uit de elektronentransportketen. 

• Een van de oudste vormen van microben: 3.5 miljard jaar. Metabolisme niet 
helemaal bekend. Gevonden op 2400 m. diepte, dus geen zonlicht als 
energiebron nodig.
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Overzicht
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Dropstone



Grafiek ijstijden



Ediacarisch leven



Dickinsonia costata



Spriggina



Kimberella quadrata
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