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In 1992 werd door Henri Jansen een fossiele boom- of houtzwam gevonden in de zandwinning 'De 
Leemslagenplas' bij Almelo. Nevenvondsten duiden erop, dat deze zwam van laat-tertiaire ouderdom is en 
waarschijnlijk dateert uit het Plioceen. 

Inleiding 

De eerste auteur, Henri Jansen , houdt 
zich als amateurpaleontoloog in hoofd
zaak bezig met zwerfsteenfossielen uit 
vroeg-pleistocene rivierafzettingen in 
Twente en het aangrenzende Duitse 
gebied bij Uelsen (Nedersaksen) 
(afb.1). De bij A lme lo gelegen zand
winning 'De Leemslagenplas ' was bij 
hem favoriet, doordat deze lange tijd 
vele mooie fossielen opleverde. 
Behalve ordovicische sponzen werden 
er bi jvoorbeeld laat-pleistocene zoog
dierbeenderen gevonden. 

De Leemslagenplas is een zandzuigput 
ten westen van A lme lo . Er vindt zand
winning plaats ten behoeve van de 
won ingbouw (metselzand) en wegen
bouw (vulzand). Het zand wordt er 
gewonnen met een profielzuiger. Het 
zand voor de wegenbouw wordt in een 
depot gestort, om later te worden 
afgegraven. Het zand voor de won ing
bouw wordt op een klasseermachine 
gespoten, waar het eerst van stenen 
en het grofste grind (>13 mm) wordt 
ontdaan. Daarna wordt het zand in 
twee grofheden gezeefd, respectieve
lijk <4 m m en >4 m m . Hoewel er op 
het depot ook naar fossielen gezocht 
kan worden, is vooral de storthoop 
met grind van belang bij het zoeken 
naar fossielen. A ls gevolg van het 
zandwinningsproces is het onmogeli jk 
om stratigrafisch te verzamelen. 

In 1992 vond Jansen er, tussen ver-
spoelde houtresten, waarbij ook fossie
le noten en dennenkegels werden 
gevonden, een zwart stukje 'hout' dat 
hem aan een houtzwam deed denken 
en dan vooral aan een tonderzwam. 
Een amateurmycoloog werd gevraagd, 
het fossiel eens te bekijken. Ook die 
zag er een tonderzwam in en zag over

eenkomsten met een paar recente 
soorten: de platte tonderzwam 

(Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk.) en 
de echte tonderzwam (Fomes fomenta-

Afb. 1. De ligging van de Leemslagenplas. 
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nr. 1: Steenkernen van noten van Juglans bergomensis uit het Plioceen 
(x 0,65). Leemslagenplas, Almelo. Foto: H. Jansen. 

nr. 2: De pliocene boomzwam Trametites sp. uit 
de Leemslagenplas bij Almelo, kort nadat deze 
gevonden was (x 0,65). Foto: H. Jansen. 

nr. 3: Idem: bovenaanzicht van het vruchtlichaam (basidiocarp), ware grootte. 
Foto 's nrs. 3 t/m 8: F. Höck. 

nr. 4: Idem: zijaanzicht. 

nr. 5: Idem: onderaanzicht met poriënwand. 

nr. 6: Idem: gedeelte van de poriënwand aan de onder
zijde van de hoed, waarbij de ten dele slecht bewaarde f* 
poriën te zien zijn (x 3). " 

•y nr. 7: Idem: poriën met een duidelijke omwalling (x 10). 

Afb. 2. 
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rius (L. ex Fr.) Kickx). Vervuld van de 
gedachte dat hij misschien iets bijzon
ders had gevonden, probeerde Jansen 
nog meer gewaar te worden. Hij slaag
de er niet in, in Nederland een deskun
dige op dit gebied te vinden, maar dr. 
Van der Burgh, verbonden aan het 
Laboratorium voor Paleobotanie en 
Palynologie van de Universiteit 
Utrecht, verwees hem naar de mede
auteur, dr. Hans-Joachim Gregor, die 
studie had gemaakt van fossiele 
boomzwammen uit Duitse bruinkool
groeves. Deze vond de zwam uit 
A lme lo bijzonder interessant. Hoewel 
steeds vaker dergelijke fossielen in 
Europa worden gevonden, is er nog 
maar weinig over bekend. Daardoor 
ontbreekt totnutoe een systematische 
bewerking van deze groep fossielen. 

De zwam 

De vondst bleek inderdaad een boom-
of houtzwam te zijn uit de familie der 
Polyporen (Polyporaceae), waartoe ook 
de bekende tonderzwammen en het 
elfenbankje behoren. Polyporen zijn op 
hout groeiende paddestoelen, geken
merkt door min of meer houtige 

vruchtlichamen, met buisjes. Het houti
ge of leerachtige vruchtlichaam is bij 
dit exemplaar 70 m m lang, 56 m m 
breed en 27 m m dik (afb. 2 nrs. 2-7). 
Kort na de vondst bedroeg de lengte 
van het vruchtlichaam echter 78 m m , 
zodat moet worden vastgesteld dat dit 
inmiddels iets is gekrompen. De pad
destoel heeft een gedrongen vorm en 
vertoont enkele groeiringen op het 
oppervlak. A a n de onderzijde zijn de 
por iën nog te onderscheiden en aan de 
zijkant de aanhechtingsplaats aan het 
substraat. De por iën aan de onderzijde 
zijn microscopisch opgemeten en heb
ben een diameter van ongeveer 0,3 
m m . 

Taxonomie 
De recente boomzwammen worden 
wel als volgt geklassificeerd: 

Rijk: Fungi - Z w a m m e n 
Afdeling: Eumycota - Echte zwammen 
Klasse: Basidiomycetes -
Stee Itjeszwa m m e n 
Onderklasse: Holobasidiomycetae 
Orde: Polyporales 
Familie: Polyporaceae - Hout- of 
Boomzwammen of Polyporen 

Binnen deze familie worden de volgen
de groepen onderscheiden: 
Porieae: met o.a. de geslachten Poria 
en Polyporus; 
Fomiteae: met o.a. de geslachten 
Fomes en Ganoderma; 
Trameteae: met o.a. het geslacht 
Trametes; 
Lenziteae: met o.a. het geslacht 
Lenzites. 

Hoewel deze groepen en geslachten 
over de hele wereld voorkomen, geldt 
dit niet voor afzonderlijke soorten. Al le 
genoemde geslachten en soorten 
leven op hout. Vaak zijn het saprofie-
ten, welke leven op dood hout, maar 
er zijn ook soorten met een parasitaire 
leefwijze. De echte tonderzwam groeit 
zowel op levende als dode loofbomen 
(Jahn, 1990; Breitenbach & Kranzlin, 
1986; Ryman & Holzmasen, 1992). 

Trametites sp. 
De zwam vertoont de meeste gelijkenis 
met het recente geslacht Fomes. Ook 
andere genera, zoals Phellinus, 
Ganoderma en Fomitopsis zouden ech
ter in aanmerking kunnen komen. Bij 
het benoemen van fossiele houtzwam-
men stuit men telkens op taxonomi-
sche problemen, doordat de systema
tiek van de recente vormen niet zo
maar toegepast kan worden op fossie
len. Het is daarom raadzaam, de 
vondst voorlopig aan te duiden als 
Trametites sp. Hiermee wordt een ver-
zamelgenus bedoeld dat de fossiele 
verwanten omvat van de recente 
geslachten Fomes, Polyporus, 
Trametes en Lenzites (Knobloch & 
Kotlaba, 1994; Straus, 1950). 

Andere vondsten van fossiele 
boomzwammen 

Fossiele boomzwammen behoren tot 
de bijzondere vondsten. 

Vanwege de grote variabiliteit van 
recente polyporen en hun kosmopolit i
sche verspreiding, is het niet verant
woord recente soorten over één kam 
te scheren met fossiele soorten. Dat 
zou onder meer kunnen leiden tot ver
keerde paleogeografische inzichten. 
Nader onderzoek en nieuwe vondsten -
die ongetwijfeld niet zullen uitblijven -
moeten tezijnertijd uitkomst bieden. 
Toch zijn sommige determinaties van 
hieronder vermelde vondsten nog 
gebaseerd op kenmerken van recente 
taxa. 

Van een paleogene soort, Trametites 
eocenicus, maakten Knobloch & 
Kotlaba (1994) melding, en wel van 
Radvanov in Tsjechië. Van dit exem
plaar is alleen de afdruk bewaard 
gebleven, hetgeen de determinatie 
bemoeilijkte. 
Op grond van de bovengenoemde 
bevindingen hebben deze auteurs de 
verzamelnaam Trametites ge ïn t rodu 
ceerd voor fossiele vormen. Afb. 3: Schematisch profiel van de bodem bij Almelo. 
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Skirgiello maakte in 1961 melding van 
?Fomes cf fomentarius ( L. ex Fr.) Kicx 
[in: Czeczott, 1961) uit het Vroeg-
Mioceen van Turow, Polen. Eveneens 
uit het Vroeg-Mioceen afkomstig is een 
gebroken exemplaar van Fomes sp. uit 
Wackersdorf (dagbouwgroeve 
Brückelholz) (Gregor, 1980). 

In 1995 verscheen een publicatie van 
R.H.B. Fraaye & M . W . Fraaye, waarin 
een miocene soort van het geslacht 
Ganoderma wordt voorgesteld en ver
geleken met de recente vorm G. 
adspersum ( Schulzer) Donk. Deze 
vondst uit Liessel (Noord-Brabant) 
moet echter niet in verband worden 
gebracht met recente Midden-
Europese soorten, omdat de begelei
dende flora van Liessel allemaal 'exo-
ten' omvat (Peters, 1994). 

Aan het einde van het Tertiair was er in 
Europa een duidelijke toename van 
fossiele boomzwammen. Verscheidene 
vondsten zijn vermeld door Geissert 
(1962). Over de oorzaak van deze toe
name tasten we nog in het duister. 
Misschien vormden de vochtige beek-
dal-rivierbossen van het gematigde 
late Plioceen voor zulke paddestoelen 
een betere biotoop dan iets oudere 
bossen met een groter aandeel aan 
'exoten'. Het kan ook zijn dat de con-
serveringscondities voor deze toch 

Afb. 4: Verbreiding van laat-tertiaire en pleis
tocene formaties in Nederland. Almelo is aan
gegeven als een punt. 

zeer vergankelijke zwammen in die tijd 
beter zijn geweest. Een andere moge
lijkheid is, dat het systematisch verza
melen van zwammen is ge ïn tens i 
veerd. Hierbij kan natuurlijk ook de 
winning van delfstoffen een belangrij
ke rol hebben gespeeld. 

Straus beschreef in 1952 uit het 
Plioceen van Willerhausen de soort 
Fomes fomentarioides n.sp. Het 
betreffende exemplaar was verkiezeld 
en met een breedte van 20 a 25 cm 
veel groter dan het Almelose fossiel. 
A l s vergelijkbare soorten noemde de 
auteur Polyporus foliatus en Fomes 
fomentarius. 
Een andere door hem beschreven 
soort is Trametites ginkgoides n.sp. Dit 
zou een nier- tot waaiervormige soort 
zijn, met langwerpige por iën . Voor de 
totale dikte van de zwam wordt 1 m m 
aangegeven, wat door samendrukking 
van het sediment verklaard kan wor
den. De klassificatie van dit fossiel lijkt 
omstreden te zijn. 
In 1950 maakte Straus melding van 
Trametites undulatus n.sp. uit de 
bruinkool van het Rijngebied. Deze 

soort vertoont niet alleen een zekere 
overeenkomst met ons fossiel, maar is 
bovendien afkomstig uit een tamelijk 
dichtbij gelegen gebied, mogelijk zelfs 
het herkomstgebied van de Almelose 
vondst. Doordat de p o r i ë n g r o o t t e en 
sporeninhoud niet goed kunnen wor
den vergeleken, is uitsluitsel hierover 
niet mogelijk. 

Uit hetzelfde gebied komen de vond
sten die door Gregor in 1994 voorlopig 
zijn gedetermineerd als Fomes sp. 
Thans is hij van mening dat deze 
vondsten beter als Trametites sp. kun
nen worden aangeduid. 
Morfologisch gezien zijn deze goed 
vergelijkbaar met vondsten uit de 
rivier de Stirone bij Fidenza in Noord-
Italië. Deze dateren uit het Calabrien, 
dat oorspronkelijk als een laat-pliocene 
tijd werd gedefinieerd, maar sinds 
1948 tot het Vroeg-Pleistoceen wordt 
gerekend. Een publicatie hierover is in 
voorbereiding. 

Andere vondsten uit het Pleistoceen 
zijn vooral afkomstig uit Thü r ingen (D). 
Deze werden door Kreissel (1977) aan-
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vankelijk als cf. Trametes confragosa 
var. tricolor (Bull, ex Fr.) Pi l . of 
Trametes ehringsdorfensis Hübsch 
aangeduid, later echter als Lenzites 
warnieri Dur & Mont . Dit illustreert, 
hoe auteurs worstelen met de syste
matiek van fossiele zwammen. 

Ook Knobloch & Kotlaba (1994) beste
den aandacht aan pleistocene vond
sten van boomzwammen, vooral van 
Ehringsdorf. 

Voorts is een fossiele Fomes fomenta-
rius gemeld uit Ierland (Gennard & 
Hackney, 1989). 

Ook buiten Europa zijn zulke vondsten 
gedaan. Tanai (1987) beschreef 
Parapolyporites japonica n.sp. uit het 
Mioceen van Kobe (Japan). Zijn inde
ling van de genera kan echter in 
Europa geen navolging vinden, omdat 
de gebieden te ver uit elkaar liggen. 
Tanai noemt in dezelfde publicatie nog 
een hele reeks fossiele boomzwam
men uit Japan en de Verenigde Staten, 
die ten dele twijfelachtig zijn (Tiffney & 
Barghoorn, 1974). 

Begeleidende flora 

In het najaar van 1990 vond Jansen op 
dezelfde plaats plantenfossielen die op 
perzikpitten leken. Via een aantal regio
nale musea probeerde hij erachter te 
komen wat het waren. Toen dit niet 
lukte, stuurde hij een aantal op aan dr. 
J . van der Burgh, die daarop schreef 
dat het steenkernen waren van de 
vruchten van Juglans bergomensis 
(Balsamo-Crivelli) Massalongo (afb. 2 
nr. 1). Deze zijn typisch voor pliocene 
afzettingen, afgezet tussen 4 en 2 mil 
joen jaar geleden. De morfologie duidt 
op verwantschap met de recente 
Juglans cinerea L. uit de U S A en ook 
met Juglans mandshurica M a x i m , uit 
Oost-Azië. Ze behoren dus tot de 
Okkernootfamilie (Juglandaceae), 
evenals de recente walnotenboom 
(Juglans regia L ) . 
A l in zijn eerste brief aan dr. Van der 
Burgh had Jansen verondersteld dat 
de Juglans-steenkernen ó n d e r het 
pleistocene zand hadden gelegen. Dit 
werd vermoed vanwege het afwijken
de karakter van het sediment waarin 
het materiaal werd aangetroffen en het 
geringe gehalte aan kristaMijne 
gesteenten dat dit bevatte. De zuig-
mond van de boot lag toen op onge
veer 14 meter onder het maaiveld. 

Behalve deze noten was er veel fossiel 
drijfhout te vinden, evenals diverse 
soorten dennenkegels. Zowel de hout-
resten als de dennenkegels zijn voor 
zover mogelijk door dr. Van der Burgh 
gedetermineerd. De kwaliteit van het 
hout liet echter niet altijd een determi
natie tot op de soort toe. 

Bij de houtsoorten konden de volgen
de genera en species worden vastge

steld: 
Chamaecyparis sp., een soort schijncy-
pres; 
Piceoxylon sp., een soort spar; 
Pinuxylon palaeosylvestre Van der 
Burgh , een soort grove den uit de sec
tie Pinus, subsectie sylvestres; 
Sequoia abitientina (Brongniart) 
Knobloch, een mammoetboom; 
Simplocoxylon latiporosum Van der 
Burgh, een houtsoort, bekend uit de 
bruinkool van het Rijnland en Limburg, 
die tot het einde van het Plioceen in 
ons gebied voorkwam; 
Taxodioxylon gypsaceum (Goeppert) 
Krausel, een cypres. 

Onder de dennenappels trof dr. Van 
der Burgh de volgende soorten aan: 
Pinus spinosa Herbst, een dominante 
soort, bekend uit het Mioceen en 
Plioceen van Europa; 
Pinus timleri Kinkelin; bekend uit het 
Laat-Mioceen en Plioceen van Europa; 
Pinus urani (Unger) Schimper, vrijwel 
alleen bekend uit het Mioceen van 
Europa, maar eenmaal beschreven uit 
het Plioceen van Oostenrijk. Van der 
Burgh heeft in het Brunssumien 
(Vroeg-Plioceen) van het Rijngebied 
materiaal gevonden dat ook hiertoe 
gerekend kan worden, maar nog niet is 
beschreven. 

Begeleidende fauna 

Tussen de houtresten is nog vergeefs 
naar andere soorten zaden en steen
vruchten gezocht. Wel vond Jansen, 
uitsluitend in deze houtresten, frag
menten van tweekleppigen (Mollusca, 
Bivalvia), die echter allemaal vol ledig 
gepyritiseerd zijn. Het molluskenlab 
van de toenmalige Rijks Geologische 
Dienst heeft de fragmenten onderzocht 
en kwam tot het onderstaande resul
taat. 
Eén fragment kan waarschijnlijk aan de 
familie Veneridae toegeschreven wor
den, maar kan door de slechte conser-
veringstoestand van het slot niet tot op 
het genus worden gedetermineerd. De 
overige fragmenten behoren het genus 
Glycymeris. Gezien de lichte bouw van 
de schelpen gaat het waarschijnlijk o m 
G. variabilis 3. Sowerby en/of G. radily-
rata Moerdijk & Van Nieulande. Ook 
hierbij laat de conserveringstoestand 
een nauwkeuriger determinatie niet 
toe. 
Al le vondsten zijn echter mariene 
tweekleppigen, waarvan slechts het 
G/ycymer/s-materiaal stratigrafisch is 
te plaatsen en wel in het Plioceen. 

Afzettingsmilieu 

Twente maakte in het Plioceen deel uit 
van een ondiep kustgebied. 
De combinatie van mariene mollusken 
en landplanten maakt het dan ook zeer 
waarschijnlijk dat het materiaal bijeen-
gespoeld is in een geul of op het strand. 
De planten hoeven niet gelijktijdig met 
de mollusken te hebben geleefd. 

De geologie van Almelo e.o. 

O m een juist inzicht te krijgen in de 
geologische opbouw van de lokatie, 
had Jansen zich tot de Rijks 
Geologische Dienst gewend. Deze ant
woordde: 'Door ons is destijds enig 
onderzoek in het door u bedoelde 
gebied gedaan. Hoewel dit onderzoek 
niet primair de stratigrafie betrof en 
daarom lang niet uitputtend was, heb
ben we wel kunnen vaststellen dat hier 
pliocene rivierafzettingen voorkomen. ' 

Uit de gegevens van het door de RGD 
uitgevoerde bodemonderzoek blijkt de 
aanwezigheid van de hierna genoemde 
lagen. Een schematische doorsnede 
door het gebied wordt gegeven in afb. 
3. O m de samenhang met boringen 
buiten het gebied na te gaan, werd 
boring W525 onderzocht op zware 
mineralen. De gegevens hiervan zijn 
echter niet gepubliceerd. De volgende 
beschrijving geeft een indruk van de 
gelaagdheid van boven naar beneden. 

Laag 4: De bovenste meters van het 
gebied worden gevormd door een 
overwegend sl ibhoudend fijn zandpak-
ket. Hierin komen ook lagen zandige, al 
dan niet humeuze klei voor. Behalve 
fijn zand wordt regelmatig grof zand 
gevonden. Vermoedelijk is dit pakket 
gedurende het laatste glaciaal, het 
Weichselien (60.000 tot 10.000 jaar 
geleden) gevormd door lokale beekjes. 
In beide boringen bevindt zich dit pak
ket op resp. 0-2 en 0-3 m o.m.(= onder 
het maaiveld) 
Dit pakket mag tot de Formatie van 
Twente worden gerekend (afb. 4 en 5). 
Er werden pleistocene zoogdierbeen
deren en tanden in aangetroffen. Een 
mooi en duidelijk te herkennen fossiel 
uit Jansens verzameling is de gewei
stang van een rendier (Rangifer taran-
dus). 

Laag 3: Hieronder ligt een pakket zand 
dat gemiddeld grover is. Het bevat 
veel fijn en soms ook grof grind. Voor 
wat betreft het ontstaan wordt gedacht 
aan een afzetting door het smeltwater 
van het landijs uit het Saalien (200.000 
tot 120.000 jaar geleden). In de borin
gen W525 en W526 wordt het materi
aal aangetroffen op resp. 2,0 - 9,0 en 
3,0 - 9,5 m o.m. In twee boringen komt 
aan de basis van dit pakket mogelijk 
keileem voor (boring B7 en B9). 
Deze laag zou tot de Formatie van 
Drente en gedeeltelijk tot de Formatie 
van Enschede gerekend moeten wor
den en wel het door het Saalien-ijs 
omgewerkte deel. Uit deze laag wer
den zeer veel zwerfsteenfossielen en 
zwerfstenen verzameld, waaronder 
noordelijke kristallijne gesteenten. 

Laag 2: Onder deze zanden ligt een 
pakket matig en zeer grof zand. In 
genoemde boringen bevindt zich dit 
pakket tussen resp. 9,0 - 28,0 en 9,5 -
33,7 m o.m. Het betreft laat-pliocene 
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Afb. 5: Formaties van het Laat-Tertiair (Neogeen) en Kwartair in Nederland volgens Zagwijn e.a. (1975). 
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rivierzanden. Deels behoren deze tot 
de Formatie van Scheemda (oostelijk 
materiaal) en deels tot de Kiezeloöliet 
Formatie. Het betreft dan een kustna
bije afzetting van de Rijn, welke is 
gevormd tijdens de overgang van het 
Tertiair naar het Kwartair (Laat-
Plioceen tot en met het Pretiglien) 
(Doppert et al, 1975). Waarschijnlijk is 
de zwam opgezogen uit deze afzetting. 

Laag 1: Hieronder komen fijne, op gro
tere diepte sl ibhoudende, zanden voor. 
Deze zijn tijdens het Tertiair in een zee 
afgezet. In de boringen W525 en W 526 
wordt deze afzetting teruggevonden op 
een diepte van resp. 28.0 - >40,2 m 
o.m. en 33,76 - >40,0 m o.m. 
Deze laag is in het kader van dit artikel 
niet van belang, omdat deze te diep 
ligt voor de baggerboot. 

Herkomst en datering van de 
zwam 

Zoals hierboven werd uiteengezet, lijkt 
de zwam afkomstig te zijn uit laag 2 en 
wel uit de Kiezeloöliet Formatie. We 
stellen ons voor dat de Rijn, of é é n van 
zijn zijrivieren, op zijn tocht naar de 
lage landen een in Duitsland gelegen 
bruinkoolgebied heeft aangesneden. 
Grote massa's hout werden meege
voerd en voor de kust in de pliocene 
zee afgezet. Het hout heeft duidelijk 
onder dit transport geleden en is dan 
ook vaak sterk gerold. Behalve schel
pen zijn er sporen van paalwormen in 
het hout te vinden. Vaak bevat het hout 
veel pyriet of is het vol ledig gepyriti-
seerd. 

In welke tijd de zwam leefde is niet 
met zekerheid te zeggen, maar door 
het voorkomen van begeleidende 
indexfossielen voor het Plioceen, 
namelijk Juglans bergomensis en 
Pinus timleri, moet in de eerste plaats 
aan het Plioceen worden gedacht en 
dan met name aan het Vroeg-Plioceen 
(Brussumien), omdat toen nog ver
schillende Svmp/ocos-soorten voor
kwamen. Bovendien was het mesofyti-
sche (matig vochtige) milieu van het 
pliocene woud waarschijnlijk geschikt 
voor houtzwammen. 

Er heeft geen pollenanalytisch onder
zoek plaatsgevonden. 

Voor enige publicaties die een verge
lijkbare flora behandelen verwijzen wij 
naar Geissert & Gregor (1996) 
betreffende Worth a m Rhein en Peters 
(1994) betreffende Liessel (Noord-
Brabant). 

Een Duitse versie van dit artikel ver
scheen in 1996 in Documenta naturae 
107, Palaeo-Bavarian Geological 
Survey (München). 
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Summary 

In this paper the first known occur
rence of a fossil fungus from Alme lo in 
the Netherlands is reported, together 
with the description of the local geol
ogy and the estimated age of the fossil 
accompanying flora and fauna. 

Zusammenfassung 

Es wird der erste Fund eines 
Baumschwammes aus dem niederlan-
dischen Jungtertiar bei A l m e l o 
beschrieben, zusammen mit der 
Begleitflora und Fauna. Die 
Problematik des Alters der Funde, 
bedingt durch den Saugbaggerbau 
wird diskutiert. 
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