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Botten

Dat vul dus zeggen dat er gemiddeld ieder jaar een nieuwe soort

bij komt. Het is dus zeker de moeite waard zoveel mogelijk botten

te verzamelen in de hoop, dat er een nieuwe soort uit komt.

Bovendien bestaat het geraamte van een zoogdier uit een zeer troot

aantal afzonderlijke beenderen en men moet dus heel veel mater, aal

verzamelen om een volledig geraamte te krijgen. Vele soorten

slechts bekend door een of enkele stukjes bot.

laar komt nog bij, dat het, bij het beschrijven van een soort,

wenselijk is dat men over een groot aantal exemplaren beschikt om te

kunnen vaststellen hoe groot de variatiebreedte is en of er

misschien sexuele verschillen 'bestaan.

Ook is het aantal vondsten, dat. werkelijk goed gedateerd is, neg

vrij gering. Daarom is het van veel belang de vondstomstandigheden

zo nauwkeurig mogelijk op te geven.

Ook moeten de vondsten niet schoongemaakt worden, omdat uit stukjes

klei en veen die In de holten zitten vaak een conclusie over de

Op vele plaatsen in ons land worden fossiele botten gevonden en er

zullen heel wat N.J.N.ers zijn, die ze ook wel eens tegenkomen.

Voor deze vondsten heb ik steeds zeer veèl belangstelling, want,

hoewel er in ons land al enorme hoeveelheden botten gevonden

en bestudeerd zijn, blijft de kans groot, dat er soorten te voor-

schijn komen, die in ons land nog onbekend zijn. Zo zijn er tussen

1950 en 1960 de volgende tien nieuwe soorten fossiele zoogdieren

toegevoegd aan wat in ons land reeds bekend was:

1. Een beverachtig zoogdier (Trogentherium cuvieri Fischer)

uit Neede.

2. Een marmot (Marmota marmota primigenia (Kaup)).

3. De bruine beer (Ursus arctos Linn.) uit Rotterdam.

4. De hermelijn (Mustela erminea Linn.) uit de Westerschelde.

3. De grottehyaena (Crocuta crocuta spelaea (Goldf.)) uit

Roermond en de Westerschelde.

6. De wolf (Canis lupus Linn.) uit de Westerschelde.

7. Een ezel (Equus hemionus Pallas) uit de Westerschelde.

8. Een neushoorn (Dicerorhinus hemitoechus (Falc.)) uit Zwolle.

9. Een tapir (Tapirus arvernensis Croiz. et Job.) uit Belfeld.

10.De muskusos (Ovibos moschatus moschatus Zimm.) uit de Maas bij

Rossum.
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ouderdom getroffen kunnen worden met behulp van pólienanalyse

(onderzoek van fossiel stuifmeel
9

waardoor men te weten komt,

welke soorten planten er toen groeiden en dus hoe het klimaat

toen was).

Om nieuw materiaal te krijgen is ons museum grotendeels afhankelijk
van arbeiders in groeven of op zandzuigers of baggermolens.
Deze arbeiders verzamelen meestal alleen botten, die door hun

afmetingen gemakkelijk opvallen en zien de kleinere botjes over

het hoofd. Daardoor weten we veel meer af van grote zoogdieren,

die in ons land geleefd hebben dan van de kleinere soorten,

zoals insecteneters en knaagdieren.
kluist bij het verzamelen van kleine fossielen komt men ook wel

eens kleine botjes of kiesjes van zoogdieren tegen. Het is erg

belangrijk om deze vondsten goed te bewaren»

Van alles wat in ons land gevonden wordt, gaat zeer veel voor

de wetenschap verloren, hetzij doordat de vondsten uit onverschil-

ligheid weer worden weggegooid, of doordat ze in particuliere

verzamelingen komen en de vakmensen het bestaan van deze verza-

melingen niet kennen. Ook ontbreken in particuliere verzamelingen
vaak de gegevens over vindplaats en ouderdom, waardoor het

materiaal veel van zijn waarde verliest. Het is dus iaak deze

gegevens goed vast te leggen en de vakmensen op de hoogte te

houden van de vondsten. Mocht men zelf geen belang stellen in

botten, dan houdt het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie
in leiden zich hier altijd voor aanbevolen.

G. Kortenbout van der Sluijs,

Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie,

van der Werffpark 1,

Leiden.



In hst Selachii-nummer van november nerd iets geschreven over

de schelphopen bij Noord..! jk.

Interessant nas het dat op oen'excursie hierheen een Yoldia-achtge

schelp v.crd gevonden van grote afmetingen.

Onlangs hebben \;e hier zelf ook enige frtgmenten gevonden.

Typisch zijn:

1 de grote vorm

2 de dikte van de schelp

3 do grote driehoekige ligamentholte

4'het stevige taxcdante slot met knievormig

gebogen tanden

3 de sculptuur op het- buitenoppervlak van schuine gr oever

die een hoek maliën met de groei lijnen. 0
Oorspronkelijk dacht ik misschien met een oud-tertiaire schelp te

doen te hebben door het samen voorkomen met Cardita planicosta.

Ik had dan ook al eens h'ocd's boek over eocene mullus een ingekeken

maar daar ben ik niet veel mee opgeschoten.

7/ood's boek over Pliocene moliuseen (eveneens van Engeland) gaf

echter de oplossing.

Het is Leda lanceolata (Sowerby).

Een duidelijke tekening staat op pleat k fig. lé a b
en dc beschrij-

ving oj3 pGg« 88 van het deel Bival /i a.

nis maat geeft hij op 2-j inch lang (pl®. ie cm) .

üïood geeft hem op van het Pleistoceen ven .Oost-Engeland en recent

leven* in de Arctische zeeen. •

M. Glibcrt, die thans -het Pliocene materiaal van Belgie (Antwerpen)

bewerkt noemt hem niet. Ook v. Rept. Alt. die in 1937 schreef over

alle toen bekende fossiele en recente schelpen van ons strand

noemt 'hem niet.

Helaas heb ik nog geen vergelijkingsmateriaal gezien. De soort is

niet aanwezig in de verzameling recente schelpen van het Nat. HisA
N
.

Museum te Leiden.
™

Leda lanceolata (Sowerby) naar S. V. Uood, Bivalvia, pi. X. f- loab

Gerhard Cadée



De familie der Teredinidae "voor de geologie in Vaderlandse

niet van zo groot belang, maar toch zijn er in Nederland vel fossiele

paalwormen gevonden. Hier zou ik'graag vat meer gegevens over hebben.

Vandaar dit artikeltje. Ik hoop op reacties..

D;e eerste vondst van duidelijk als vertegenwoordigers;van de

Teredinidae herkenbare molluscen is bekend uit de midden-jura 1

(Bathonien: Teredo pulchilla Terquem 1871). Gangfra jmentcïi zijn al

uit het carboon bekend (Teredo antiqua M’coy) er zijn hier echter

nog schelpen nog paletten bij gevonden (paletten zijn de acces-

'schelpstukken waarmee de gang tegenover de buiten-wereld

vSPtgesloten kan. norden. Ze zijn de belangrijkste detcnni.notiekcn-

merken en de huidige systematiek is er dan ook vrijwel geheel op

gebaseerd. Dit voor diegenen die minder in dit gebied thuis zijn).
Deze gangetjes zijn echter niet, zoals tc verwachten in: materiaal

met een houtstructuur-, maar in een materiaal dat waarschijnlijk

vroeger eens slik of zoiets is geweest, gevonden. Het is echter

niet uit te maken of dit inderdaat wel een Terodinide is geweest

(wegens gebrek aan schelpen cn paletten) en er wordt dan ook wel

eens verondersteld dat het om een tussenvorm tussen de zeer. ge-

specialiseerde groep van de Teredinidae en dc meer normaal van

uiterlijk zijnde molluscen gaat, die net als tegenwoordig nog de

bijna 2 meter lang wordende Teredo arenaria, die in" de Indische

hrchipel op waarschijnlijk Z}000-9000 meter diepte leeft en daarom

dan' ook slechts na zeebevingen gevonden wordt, in zand of slik

leeft (arenarius is zandbev.onend). Teredo arenaria welke tot-het

subgenüs Kuphus behoort Ëeeft slechts zeer eenvoudig gebouwde

paletten, terwijl ook de schelpen nog niet de zo typische hoek van

'de ribben op de voorste twee voldeb* bezitten, maar deze met een

in elkaar ovci gaan.

Do Indische Oce.aan, naar ook mi nog dc meeste soorten Teredinidae

voorkomen, is vaarschijnlijk de bakermat der Teredinidae geféést, van

waaruit zo zich over de gehele wereld verspreid hebben, waarbij ze dan

m onze tijd oen enorme opbloei beleven de grote hoeveelheden

hout die door (toedoen van de mensen in zee terecht komen. n
e ver-

schillende soorten hebben vccral in de lée en 17e cuuw door ds toen-

malige wereldscheepvaart met houten schepen een zeer groot versprei-

dingsgebied "yc.kregen.

Teredo arenaria wordt echter in het onder-eoceen (Lutetien) fossiel

in de omgeving van de huidige Indische Oceaan met zekerheid gevonden.
Uit de daarvoor gelegen tijdvakken zijn wel is waar wel fossielen

gevoden, die misschien overblijfselen van deze soort zouden zijn,



maar daar vele ijineliden dergelijke kalk bui zen hebben is dit een

erg grote gok.

Teredo clava komt echter fossiel al in het krijt voor en Teredo

navalis en utriculus al in het palaeoceon zodat het nel waars chi-jnlij

is dat Teredo arenaria al veel vroeger bestaan heeft omdat het onge-

twijfeld eek minder ver gespecialiseerde en ontwikkelde vorm is.

T)it over de algemene ontwikkeling van de Teredinidae, nu iets over

onze Nederlandse paalwormpjes. Mij zijn de volgende vondsten bekend:

Teredo sp.Krijt, in een of ander museum in Limburg.

Teredo sp..Twijfelachtige gang en schelpfragmenten, leg. Maarten

van den Bosch, coll. Mets. Bovenste-middenmioceen
t Dingden.

Teredo sp.,Eddy de Vogel. 1 oeschadigde schelp. Ringden? Ik jftpp
het ding nog eens te zien en dan ■'ets óver de soort te kunnen

zeggen.

(Hans, bovengenoemde Teredo komt van het bovenste-middenmioceen

van Stemerdink (bij VJinterswijk) dus is zelfs inlands, red.)

Teredo norvegica Spengl. "Diepboring in de Feel. Mioceenlijst

van G. Speink, enkele 'ex.

Teredo sp. Proefboring de Peel, Mioceenlijst G. Spaink. Enkele ex

Teredo norvegica Spengl. Leg. D. Koopman, coll. D. Koopman,

coll. Metz. Ganguiteinden. Antwerpen.

Teredo navalis Z. Kaloot. Odée. Twee gangfragmenten en twee

schelpjes. Filiaal, (fossiel?)

Domburg 1 fragmerit en vrijwel zeker ravalis. Filiaal. (foss.?)

Kalkhopen Brielle. Zuigermatérxaal Ellewcutsdi jk. Piliaal. Vele f

1 zeker navalis.

Coll. Metz. Leg. -Afearten van den Bosch. Gangfragmenten, vermoe-

delijk navalis.

Dit is alles wat mij bekend is. Mogen zoal hier reacties -op komem...

bodebi1...1
_

De .verschillende vondsten van Teredo norvegica Spengl. zullen waal

a chi jnli jk betrekking liebben op Teredo utriculus. Dit is n. 1. een

soort van de-warme-gebieden (tegenwoordig is het een Mediterraan

Lusitane soort) en Teredo norvegica is circumpolair. Er is echter

weinig verschil tussen bijde soorten en vele (waaronder ook ik) voelen

er voor o'm ze bij elkaar te doen cn dan misschien utriculus tot sub-

species maken.

Becent zijn de volgende soorten in Nederland 'gevonden:

1. Teredo (Teredo) navalis L.Algemeen ook autochthoon in Zeeland

en het waddengebied. .



9 2. Teredo (Dactyloteredo) megotara F & H.. Vrij algemeen adventief

uit het Hoorden en Zuiden.

3- Teredo (Lyrodus) pedicellata Quatrefagus. Bloemendaal en Katwijk.

Adventief uit Midden-America en het Zuiden. Stock, Metz.

. Teredo (Lyrodus) sp.■ Noordvajk 1921. Coll. Metz. leg??

Teredo (Uperotus) maleolus Furt. 2e helft vorige eeuw in drijf-

hout??. Hollandse kust. Museum Amsterdam.

.
's-G-rave zande . Strandpaal 114-115. Ueze soort? Heb nog geen

paletten gevonden, v. d. Bosch en Metz. Zuidelijk adventief.

5. Teredo (Phylloteredo) norvegica Spengl..Terschelling Tanis.

Noordelijk adventief.

0' Teredo (Uperotus of Neoteredo) petiti Réc. jScheveningen Lubbers

en Metz. Advehtief uit centraal Afrika.

7. Teredo (Neoteredo) reynei Bartsch. Camperduin Swennen.-Advsentief

uit Midden-Amerika.

8. Bankia (Plumulella) fimbriatula M & B. Bloemendaal en Scheveningen.

Stock em Metz. Adeventief uit'Midden.-Amerika.

paletten

Teredo algemeen

Teredo navalis

Teredo utriculus

Hans Metz

Teredo clava

Teredo arenaria


