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Vondstvermelding van de eerste Caenozoïsche mariene 
mollusken uit de omgeving van M’hamid (Marokko)
Marijn Roosen 1

Abstract 
The first record of Cenozoic marine molluscs from 
M’hamid area (Morocco). 
For the first time Tertiary marine fossils are recorded 
from the Drâa valley near M’hamid (Morocco), based on 
two small rock samples and two sediment fillings of an 
unidentifiable bivalve collected from the area. The rock 
samples contained two identifiable marine molluscs: Ve-
nus cf. multilamella (Lamarck, 1818) and Turritella sp. 1.

Inleiding
Enkele jaren geleden hebben familieleden van mij enkele fos-
sielen meegenomen uit Marokko, waaronder twee kleine pla-
ten verkit sediment met verdrukte mollusken en twee steen-
kernen van niet nader te identificeren grote tweekleppigen. 
Deze hadden ze zelf gevonden tijdens een reis door Marok-
ko, waardoor de locatie waar deze mollusken zijn gevonden 
ook bekend is. Het doel van dit artikel is om de locatie en de 
herkenbare molluskensoorten in de literatuur vast te leggen.

De vindplaats en het ouderdom van de afzetting
De vindplaatsgegevens die ik heb, zijn niet bijzonder speci-
fiek. De ontsluiting bevindt zich in de buurt van M’hamid El 
Ghizlane, wat in het zuiden van Marokko ligt tegen de Drâa 
rivier in het Anti-Atlas gebergte. Er zijn geen andere tertiaire, 
mariene fossielen gemeld uit deze omgeving. Ook zijn er geen 
mariene afzettingen bekend jonger dan het Eoceen, maar in 
de tot nog toe bekende stratigrafie uit ómliggende gebieden 
zit een hiaat tussen de mariene afzettingen uit het Laat Eo-
ceen en de lacustriene afzettingen uit het Midden Mioceen 
(El Harfi et al., 2001; De Lamotte et al., 2009; Téson et al., 
2010). Dat Venus cf. multilamella (Lamarck, 1818) onder-
deel is van de fauna zou kunnen wijzen op een relatief jon-
ge ouderdom, deze en verwante soorten zijn bekend uit Oli-
goceen, Mioceen of Plioceen. Echter is door de slechte staat 
van het materiaal niet uit te sluiten dat het hier om een oude-
re verwante soort gaat. Vanuit een geologisch oogpunt is Eo-
ceen of ouder het meest voor de hand liggend, maar voor een 
exacte bepaling van het ouderdom is meer onderzoek nodig.

De aangetroffen soorten
B i va lv i a
V e n e r i D a e

Venus cf. multilamella (Lamarck, 1818)
Plaat 1, figuur 1 en 3 
Coll. Marijn Roosen (MA00001, MA00002)

Op de platen met verdrukte mollusken is maar één bivalve 
herkenbaar aanwezig. De vorm van de slotband, positie van 

de slottanden en de sculptuur aan de buitenzijde, doet sterk 
denken aan afgesleten, verdrukte exemplaren van Venus mul-
tilamella. Omdat het materiaal erg verdrukt is, ben ik voor-
zichtig met de identificatie tot op soortniveau. 
V. multilamella s. str. is al vaker aangetroffen in andere delen 
van Marokko en aangrenzende landen, steeds als onderdeel 
van een miocene of pliocene fauna (e.g. Caprotti, 1972; Ji-
ménez & Braga, 1993; Lauriat-Raige et al., 1997).

Bivalvia sp. indet.
Plaat 1, figuur 4a-b en 5
Coll. Marijn Roosen (MA00003, MA00004)

Op dezelfde locatie zijn, naast de twee plateaus verdrukte 
schelpen, ook twee steenkernen van grote tweekleppigen 
(één soort?) verzameld. Deze zijn niet nader te identifice-
ren, maar een van de kernen vertoont wel boorgangen van 
boormossels, wat suggereert dat deze al versteend waren 
toen de laatste mariene lagen waren afgezet. Los hiervan 
is ook de kleur van de steenkernen donkerder dan dat van 
het sediment waar de andere schelpen zich in bevinden. 
Mogelijk zijn deze kernen dus (veel) ouder dan de twee 
andere soorten beschreven in dit artikel.

G a s t r o p o d a
t u r r i t e l l i D a e

Turritella sp. 1
Plaat 1, figuur 1 en 2
Coll. Marijn Roosen (MA00001)

Een vrij langgerekte penhoren, met bolle windingen. De 
sculptuur bestaat bij de meeste exemplaren uit drie krach-
tige spiralen op het onderste deel van de winding, waarvan 
de onderste tegen de basis ligt. Dit geeft de laatste winding 
een kantig uiterlijk. Enkele individuen hebben een vage-
re, vierde spiraal op het bovenste deel van de winding lig-
gen. De mondopening is verdrukt, maar lijkt lichtelijk hoog 
ovaal tot cirkelrond te zijn geweest. Omdat al het materiaal 
verdrukt is en geen van de exemplaren volledig zichtbaar is, 
houd ik het voorlopig bij een determinatie op genusniveau.

Plaat 1
1. Venus cf. multilamella (Lamarck, 1818), twee exemplaren, 
 binnen zijde met slot en buitenzijde goed zichtbaar, in sediment 

met Turritella sp. 1 (MA00001). 
2. Turritella sp. 1, best bewaarde exemplaar (MA00001 [andere zijde]).
3. Venus cf. multilamella (Lamarck, 1818), buitenzijde met goed 

bewaarde sculptuur (MA00002). 
4a, b. Steenkern van Bivalvia sp. indet. (MA00003). 
5. Steenkern van Bivalvia sp. indet. met boorgangen (MA00004). 
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