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Conservator Kees Moeliker van het
Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam zou niet meer dan een tussen-
doortje zijn geweest voor Livyatan
melvillei. Deze roofpotvis maakte 12
tot 13 miljoen jaar geleden de ocea-
nen van Peru onveilig. Dit reusach-
tige dier werd 13 tot 18 meter lang,
en kon met zijn forse tanden en ka-
ken zelfs baleinwalvissen verscheu-
ren en verschalken.
Het Livyatan-fossiel is in 2008 ont-
dekt door de Nederlandse walvis-
specialist Kees Post, op de laatste
dag van een expeditie aan de droge
zuidkust van Peru. Een reconstruc-
tie van de kolossale schedel is sinds
vrijdag te bewonderen in het
Natuurhistorisch Museum Rotter-

dam, samen met de schedels van an-
dere uitgestorven Peruaanse wal-
vissoorten.
De naaste nog levende verwanten
va n Livyatan zijn de potvis (Physeter)
en de dwergpotvissen (Ko g i a ) , maar
in vergelijking met hun monsterlij-
ke neef zijn deze dieren maar doet-
jes. Potvissen doden hun prooien
niet met hun tanden. Ze eten voor-
namelijk inktvissen en slurpen die
simpelweg naar binnen.
Met het uitsterven van Livyatan is
het leven van baleinwalvissen een
stuk veiliger geworden. Tegen-
woordig jagen alleen de veel kleine-
re orka’s nog af en toe op andere
walvissen. Maar waar Livyatan z ij n
prooi in zijn eentje te lijf ging, bela-

gen orka’s baleinwalvissen in een
g r o e p.
Overigens is Livyatan oorspronke-
lijk beschreven als Leviathan. Kort
nadat onderzoekers hun beschrij-
ving van het fossiel publiceerden in
2010, maakten collega’s hen erop at-
tent dat de naam die zij hadden ge-
kozen al in 1840 was toegekend aan
een mammoet. Het monster werd
prompt herdoopt tot het He-
breeuwse Livyatan.
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‘De grootste muil ooit - de Peruaanse
roofpotvis en andere zeemonsters’ is te
zien in het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam van 1 juni 2012 t/m 6 januari
2013.


