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Overzicht van de belangrijkste tertiaire haaien en roggen.
Aflevering IV, oligoceen

Het valt direkt óp dat in het oligoceen de genera

Oxyrhina, Carcharodon en Alopecias tot bloei komen,

Over de genera Oxyrhina en Carcharodon is nog niet 0
het laatste woord gevallen: aan Oxyrhina is een

lastige nomenelatuurkwestie verbonden en aan

Carcharodon angustidens. is de var , turgidns . toege-

voegd, waarvan'ik persoonlijk het -bes taan-betwij fel.

Hier weer een soortenlijstje ter oriëntatie,

(naar ; Leriche 1910, Les Foissons Gligocënes de la

Belgique )

soorten tongrien rupelien
onder

.
-

• .
*

. : , . ■ (.
boven onder boven

Acanthias sp. .

■

X

-quatina angeloides F.J. van

Beneden X X

Trygon sp. X

Myliobatis aquila Linné
,

mut.

oligocaena Lariche X X

Ivïyliobatis sp. X x

Notidanus'primigenius L. Ag. .
X X 4

Notidanus sp. X

Odontaspis acutissima L. Ag. X X X X

Gdontaspis cuspidata L. Agas. X X X

Odontaspis macrota i.
. Agassiz X

Lamna rupe liens is I.e Hon X X

Lamna Van den Broecki inkier X X

Oxyrhina .Oesori (Ag.) vismonda X X

-
- mut. flandrica LericHe X

Oxyrhma Benedeni Le Hon X X

Alopecias exigua Probst X

ii-lopecias latiaens I.eriche X
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Je ziet, het oligoceen is veel minder rijk aan soorten

het voorafgaande eoceen. Het eoceen k«<am in Belgie
cot 42 soorten,het oligoceen tot 21. dit komt door het

feit dat het oligoceen koeler was dan het eoceen. (zie

convo van november 1960).

Het onder-tongrien is arm aan soorten, er treden 3

nieuwe soorten op, n.1. O. acutissima, C. cuspidata en

L. Van den Broecki. Br sterft een soort uit, 0. macro-

ta. .deze laatste soort is een e -g moeilijk beest: er

zijn vele mutaties 'en variaties bij verzonden, die ie-

dere auteur weer door elkaar haalt en er nog weer een

paar nieuwe bij verzint. Is voorbeeld noem ik het vol-

gende : I.eriche beschreef in zijn boek 'Contribution a

1'étude des Faunes Ichthyologiques marines des terrams

tertiaires de la plaine cotière .tlantique et du cen-

tredes états-unis enz. enz. enz, 1942, de volgende soort

Odontaspis macrota L. Agassiz, praemutatie striata

Wikkler, var
,

semistriata Lariche 1942. Jit is iets

waar ik niet bij kan.

/reemd genoeg is vermoede'lijk O, macrota £,raemut

|straata een keer in winterswijk gevonden (Nat, Hist.

Mus, Leiden).
Het boven-tongrien is zeer arm aan haaien, er zijn
twee soorten bekend, een Myliobatis en O. acutissima

Het onaer-rupelien wordt weer soortenrijker en in het

ooven-rupeLien is een groot deel van de 21 seorten

v er te ge nw oor d igd.
In Nederland zijn verscheidene transgressie lagen in

het oligoceen bekend, vaak met eocene fosforieten en

haaientanden.

hls enige belangrijke vindplaats van oligoceen (rupel
ien) is de groeve 'de Vlijt' bij ... interswijk te noemen

en dan ook-nog wat mijnschachten in Limburg.
©ongrien is in Limburg veel rc.nwezig, maar is voor

Carcharoion angustidens I.. Ag. X

- - var, turgidus L. agss.iz X

Cetorhinus parvus Leriche X

da leus latus btorms X X X

Sphyrna elongata Leriche X

Galeocerdo acutus Storms X
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vitten U verwaarlozen. Verder komen in de 'ester

schelde veel oligocene haa.ienta.nden voor. Dit zal

xk echten zoveel mogelijk ouiten beschouwing laten,

zullen enige soorten oesproken worden in het a,s.

werkje o\ er 'de Vlijt', die noem ik nu niet, dus je

zult dam op nog even moeten wachten, iQ bepalen ons

voorlopig tot de soorten die (nog) niet in 'de Vlijt'

gevonden zijn.

Mylio'catis aquila I.inne mut. oligocaena Leriche

Een soort rog, m de recente literatuur wel 'molen-

rog' genoemd. Je soort leeft nog in de middellandse

zee, de mutatie is m het olègoceen alweer uitge-
storven. Veruer heb ik weinig ervaring met deze

Deesten. Zie Leriche 1910. Niet in Nederland gevonden.

Odontaspis macrota. Is deze determinatie juist?
Iets voor een volgende convo. Verder is er al iets

over gezegd.

I amna Van den Broecki ginkler. Naar mijn smaak is

dit wel een van de mooiste Lamna's die er zijn. .je

tand is niet zo erg groot, maar de wortel is oreed.

In het midden verheft zigh een slanke en niet lange
spits; bijna aan de uiteinden zitten de idem zijtand-
jes. j e soort is in België zeldzaam en in Nederland

alleen in de „ester Schelde bij Ellewoutsdijk gevon-

den (Mus. Rotterdam). Mensen, ga deze soort gauw

vinden!!

Oxyrhina Desori (L. Agassis) en — mut. flsndrica Ler.

EEn moeilijke kwestie. Je soort die Leriche (1910)

beschrijft is niet 0. Desori, ma.ar 0. gracilis
Le Hon. 0. lesori is een veel forsere soort die in

het mioceen leefde. Maar nu de mutatie is dit een

voorloper ven 0. Desori of een mutatie van O. gra-

cilis. .iat vorm van de tand betreft lijkt mij dat

laatste niet. Van de Seyn (1937) beschouwt het als

een mutatie van 0. gracilis. En dan zit men ook nog

met de eocene var. praecursor. V. d. Seyn doet deze

ook bij O. gracilis. Is dit wel juist?, ke zullen er

een stamboom bij halen:
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(na .r Leriche 1910, p, 280)

Holoceen 0. „jpallanzani

Flioceen 0= hastalis

Mioceen 0. Desori 0. hastalis

I I
m

0. Qesori mut.
OligOocün 0. Dason

flandrica
i | 1

jdoceön Oxyrhina Desori mut, praecursor

Naar mijn mening is O,. Desori mut. praccursor geen

voorloper van 0. Desori. Dit is biologisch onmogelijk
Het zou zo Kunnen zijn: eoceen 0. nova, oldigoceen 0.

gracilis. mioceen 0. Desori en holoceen 0. Spallanzani.
0©k ie andere soorten veranderen. De gehele stamboom

zou er dus als volgt uit kunnen zien;

holoceen 0. Sp&llanzani

ï

plioceen G. hastalis
.

?

0. retroflexa

mioceen 0. Dasori 0. hastalis —I

0. graeilis'O. 0. Bes. m flandrica'

| • ???—1
eocccn 0. nova 0. Jes. m, praecursor^

I ?
i j

senoon ? 0. Man te 11 i

) O. Desori zou hier anders mosten lieten daar ik van

mening ben dat de nomenclatuur aan de biologische feiten

aangepast moet worden. Moet de soort hier misschien 0,

Man te li mut praecursor. resp. flandrica heten?

wö er een vraagstuk voor e en volgende keer.
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O. Benedeni he .Hon is eon makkelijk te herkennen soort

ar zijn soms stompe zij tanden en de tand voelt 'dik'

aan. Zou deze soort uit 0. Desori mut. flendnca

ontstaan zijn? als dit niet zo is waar zou de soort

dan vandaan komen? iots voor de volgende convo.

V. d. Geyn noemt tov_ns de soort Isurus benedeni (I,e

Hon) pracmuto boldsrii-nsis V. d. Gr&yn. Allereerst is

volgens de nomendlatuurregels de naam Isurus geoor-

loofd, maar de lbeschrijving van ge t Isurus

Rafinesque is niet toepasselijk op de tanden, daarom

beter Oxyrhina Agassiz (Kruckow, 1953, Meyniana, 3. 8,

p. 82-35). Je praomut bolderiensis lijkt mij twijfel-

achtig daar deze nooit elders dan in dllsloo is gevonden
en deze exemplaren heeft 7. d. Geyn voor de beschrij-

ving gebruikt en zijn zeer afgesleten. Ze wijken

overigens niet af van de gewone G. Behedeni.

Ditzelfde komt ook voor bij Lamna hasloensis V» d.

Deyn. Dit is volgens mij rupeliensies Le Hon.

le tanden domen ook u'it blsloo en zijn afgesleten»

Alopecias exigua Probst en A. latidens Leriche.

Zie figuren. Dit zijn de z.g. voshaaien. Het genus

tuide en t.lt altijd weinig soorten. De tanden bezitten

geen of vrijwel geen zijtandjes, Hllewoutsdijk.

Carcharodon angustidens L. Agassiz en C, angustidens

v.jr, turo-idus L. Agassiz. Eon fraaie tand, waarvan

Leriche (1910) mooie sorie platen geeft. Naar

mijn mening is de var. turgidus niet gerechtvaardigd,
daar deze tanden naar mijn mening geen verschil met

de soort vertonen. Eet zou' een verschil tussen onder-

kaak en bovenka k kunnen zijn. Misschien ook wel

sexeverschillen net als bij de dajidae? Een zeldzaam

boust. In Nedurland gevonden???

Sphyrna elongata Leriche. Ben van de eerste hamerhaaien,

,3e tand is ma.kK.eli.jk te herkennen aan de uitlopende
cmailbas is, die een hoek met de kroon maakt. De haai

'tias een tropische soort, en verm. nooit in Nederland

gevonden. In-BelgiS (Rupelstreek) enkele vondsten.



Lamna Van den Broecki Winkler 1880

Oxyrhina Benedeni Le Kon 1871



Oxyrhina gracilis Le Hon

Alopecias exigua Probst 1879

Alopecias latidens Leriche 1908



Sphyrna elongata
Leriche 1909

Carcharodon angustidens, L. Agassiz 1843


