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Lees ook

NASA werkt samen met
Elon Musk en Jeff Bezos
aan nieuwe technologie
voor Mars- en
maanreizen

Botsing in asteroïdengordel 470
miljoen jaar geleden zorgde voor
hogere biodiversiteit op aarde
KVDS 18 september 2019 21u37 Bron: Belga

&  © AFP

WETENSCHAP  Een internationaal consortium van onderzoeksinstellingen -

waaronder teams van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de

Bruxelles en het Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen - hebben ontdekt dat een botsing 470 miljoen jaar

geleden in een asteroïdengordel een grotere biodiversiteit op aarde

veroorzaakte.

Het best gekende voorbeeld van de impact van astronomische gebeurtenissen
op onze aarde is de uitroeiing van de dinosauriërs. Die gebeurde 66 miljoen jaar
geleden toen een 10 kilometer brede asteroïde insloeg.

IJstijd

Ongeveer 470 miljoen jaar geleden was er
nog zo’n gebeurtenis die een grote invloed
had op onze planeet. Onderzoekers
ontdekten dat er toen een 150 kilometer
grote asteroïde tussen Jupiter en Mars werd
opgebroken in fijnkorrelig stof door een
botsing. Het stof verspreidde zich doorheen
het zonnestelsel en zorgde ervoor dat er veel
minder zonlicht de aarde kon bereiken.

Dat leidde tot een bijzondere ijstijd. In plaats
van de min of meer gelijke condities op aarde
kwamen er plots klimaatzones met arctische condities aan de polen en tropische
condities aan de evenaar. Die klimaatverandering leidde tot nieuwe ecosystemen
en een hoge diversiteit aan ongewervelden, die zich aanpasten aan de
weersomstandigheden.

“In de geologie is het heden de sleutel tot het verleden. We bestudeerden
hiervoor micrometeorieten, gevonden op Antarctica. Door de concentraties aan
buitenaards stof van deze fasen te vergelijken met dat wat we vonden in
gesteenten van 470 miljoen jaren geleden, kregen we een beter idee van de
hoeveelheid buitenaards stof die toen op aarde neerregende”, zegt VUB-
onderzoeker Steven Goderis.
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Sharon Debeul

Omdat iets om de zoveel miljoen jaar kan gebeuren, moeten we dit proces toch zeker niet
zelf gaan versnellen !

22 uur geleden

Peter Janssens

Ah, fijn stof in de ruimte 470 miljoen jaar geleden is de dader van de ijstijd en dus de
huidige opwarming van de aarde. Hadden ze toen nog geen roetfilters misschien?

22 uur geleden

Bern Vermeulen

Dus als ik het goed begrijp is dit alles toch niet tegen te houden dus onnodig om ons
zorgen te maken, voor het zover is, doemdenkerij in het mom van klimaatbescherming, ooit
zal de wereld wel eens vergaan maar voorlopig nog niet.

23 uur geleden

Kirsten Hershe

En de redactie mag dit artikel meteen naar Almaci, Calvo, Anuna en haar onderdanen
sturen onder hoogste prioriteit zodat zij eens een lesje geschiedenis voor de kiezen krijgen
in plaats van gemanipuleerde cijfers van pseudo klimaatwetenschappers die met cijfers en
grafiekjes goochelen. Om ons te doen geloven dat wij de opwarming veroorzaken. Je moet
geleerd zijn om met klimatologie bezig te zijn en geen politieker die geld heeft geroken op
kap van de hardwerkende Belg.
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ricardo snauwaert

planetoide is beter gepast...
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