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‘s Werelds best bewaarde nodosaurus1 wekte grote interesse toen deze tentoongesteld werd in mei
2017. Zijn huid, gevaarlijke schouderpunten, en mogelijk zelfs huidkleuren, meldde fossielpigment-expert Jakob Vinther om National Geographic te zeggen dat dit dier “enkele weken geleden nog had kunnen rondlopen. Ik heb nooit zoiets gezien”.[1] Nieuwe details gepubliceerd in Current Biology ondersteunen die verklaring.[2]
Blijkbaar verschilt dit specimen genoeg van andere nodosaurussen om zijn eigen genus- en speciesnaam te krijgen: Borealopelta markmitchelli 2. Hij had secundaire organische moleculaire structuren, kerogeen3 genaamd, dat gevormd wordt wanneer primaire proteïnen afbreken.
In een 12 mei interview voor Issues, ondervroeg radiohost Todd Wilken mij over dit fossiel: “Het is
dus best mogelijk dat we hier niet naar een fossiel kijken, strikt gesproken – geen stenen gietvorm
van wat eens levende materie was – maar een gemummificeerd specimen van een dinosaurus?” Ik
antwoordde: “Het is mogelijk, maar er zijn nog geen technische rapporten uitgebracht”.[3]
Wel, een technisch rapport is nu uitgebracht en het onthult nodosaurushuidschubben met kerogeenenergie-volgepropte chemische verbindingen die nog steeds intact zijn.[4] Alhoewel lab-studies nog
niet de verwachte houdbaarheidsperiode voor kerogeen gemeten hebben, bevat dit specimen nog
steeds organische chemie dat fragiel genoeg is om de enorm grote leeftijdstoewijzingen uit te dagen. Microben voeden zich met kerogenen, maar zelfs zonder microbes in zicht, hebben kerogenen
nog steeds veel potentiële energie die onvermijdelijk reageert met andere chemicaliën in een niet
aflatende chemische afbraak. Ook al mogen ze sterk zijn, kerogenen kunnen niet voor altijd bestaan
– en ze zouden niet zolang kunnen bestaan als tussen 112 en 115 miljoen jaren die toegeschreven
worden aan dit fossiel.
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Nodosaurus : https://nl.wikipedia.org/wiki/Nodosaurus.
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Het gedetailleerde rapport van Borealopelta markmitchelli onthulde ook duidelijk originele, onveranderde pigmenten. Deze biomolecules weerstaan de ravages van tijd en temperatuur beter dan proteïnen, maar hun aanwezigheid biedt een sterk argument voor recente decompositie, net zoals dat
het geval is voor kerogeen.
Het Current Biology team vond de pigmenten melanine4 en feomelanine5 in de Borealopelta markmitchelli huid. Enkel een decennium geleden weerstonden seculiere denkers openlijk originele melanine-ontdekkingen in fossielen zoals vogelveren en dierlijke huiden, op basis van hun verwachtingen dat biochemicaliën zoals deze bederven na slechts enkele duizenden jaren.[5] Terwijl de wetenschap nog steeds geen manier heeft gevonden waarop pigmenten miljoenen jaren lang kunnen
meegaan, blijven melaninevondsten in fossielen zoals deze zich opstapelen.[6]
Totdat enige nieuwe studie aantoont waarom de wetten van chemisch verval niet toepasbaar zouden
zijn op deze vondsten, zullen intacte proteïnen en originele pigmenten in fossielen de evolutionaire
tijdsschaal confronteren. De intacte biochemie van deze nodosaurus toont de mogelijkheid aan dat
dit dier nog niet zo lang geleden hier rondliep.
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