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Het geslacht Clavagella (Mollusca, Lamellibranchia)

nieuw voor het mioceen van het Noordzeebekken

door A.W. Janssen Rotterdam

Wanneer men zich gedurende enige tijd in een bepaald

onderdeel van de fossiele mollusken verdiept, zoals

ik dat nu al geruime tijd doe in de miocene mollusken,

moet er duchtig voor worden opgepast, dat men niet al

te zeer blasé raakt ten opzichte van rariteiten. Het

spreekt vanzelf dat er af en toe een nieuwe soort te

voorschijn komt; zelfs gebeurt dit door het vele be-

schikbare materiaal nu zo regelmatig, natuurlijk voor-

al bij de kleinere dieren, dat de betreffende nieuwe

soort, hetzij nieuw voor de onderzochte fauna of zelfs

nieuw voor de wetenschap, met slechts weinig enthou-

siasme begroet wordt. Het uitgebreide literatuuronder-

zoek dat een dergelijke vondst altijd tot gevolg zal

hebben en de vele andere rompslomp die gewoonlijk op-

treedt voordat de soort beschreven kan worden, maken

op het laatst dat nieuwe soorten niet meer zo erg

worden geapprecieerd. Tenslotte werken al deze fac-

toren er aan mee dat publicatie van de uiteindelijke

Clavagella (Stirpulina) spec. Antwerpen, Berchem. Mioceen, ZandenA.

van Antwerpen, Horizon met Glycymeris deshayesi, “natte zeeflaag”

Tekening van de linkerzijde, tweemaal vergroot. Let op de met de

buis vergroeide linkerklep.

B. Idem, tekening van de voorzijde. Door verschillende beschadigingen

is de rechterklep, die los in de kalkbuis ligt, zichtbaar geworden

(op de tekening gemerkt met x). Driemaal vergroot.

BEIDE TEKENINGEN SCHEMATISCH.
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Het betreffende fossiel werd verzameld tijdens een van de vele excursies naar do

fraaie ontsluitingen in hot Anversien te Berchem. In de z.g. "natte zoeflaag"

(deze term is alleen geschikt voor intern gebruik !) vond ik al stekend in het

zand een merkwaardig rechte kalkbuis, die ik aanvankelijk versleet voor een buis

van Vermetus arenarius. Eerst was slechts het achterste deel ervan zichtbaar, en

ik hoopte ook het "windingsdeel" van do Vermetus te kunnen bemachtigen. Hoewel

het exemplaar tijdens het uitsteken in verschillende stukken brak heb ik alle

delen in watten verpakt en mee naar huis genomen. Thuis was ik eerst van plan,

na al het andore materiaal verzorgd en schoongemaakt te hebben, die gammele Ver-

metus maar gelijk weg te doen, want er waren al enkele redelijke exemplaren in de

colloctie. Uiteindelijk hc"b ik toch enkolo onderdelen schoongemaakt van het er

nog rijkelijk aanhangende zand en zo, al schoonmakend, drong het langzamerhand

tot me door dat het helemaal geen Vermetus wasl Wat hot wel was bleek pas toen ik

allo fragmenten met veel moeite aaneen geplakt had. Een snelle blik in de onvol-

prezen Thiele vertelde me al snel dat het oen soort was uit het genus Clavagella,

nota bene behorend tot de tweoklcppigon. Ook het subgenus, Stirpulina, kon met

behulp van Thiele worden gedetermineerd, maar verder hield de kennis op. Tot op

hedon ben ik er niet in geslaagd het exemplaar te determineren, en het is dan ook

hoogstwaarschijnlijk een nog geheel onbeschreven soort. Er bestaat echter nog oen

kleine kans dat iets dergelijks voorkomt in het tertiair van ItaliS. Ook Dr. Gli-

bert te Brussel en Dr. Anderson te Marburg, aan wie ik het exemplaar liet zien,

verklaarden iets dergelijks nooit eerder uit West Europa gezien te hebben .

Tot Clavagella ( Stirpulina)(■behoren tamelijk hoog ontwikkelde tweekloppigon, die

in het bezit zijn van een lange kalkbuis, waarmee de linkerklep is vergroeid. Bij

de meeste soorten is de kalkbuis aan het uiteinde door een vernauwing in twee'ón

gedeeld, wellicht voor beide siphoncn. Dit kennelijk in situ verzamelde dier, lag

horizontaal in het sediment ingebed. De rechterklep is niet met de kalkbuis ver-

groeid, maar ligt los in de buis. Dit is door enkele beschadigingen aan dit exem-

plaar fraai waarneembaar.

Bij deze sumniöfs mededeling wil ik het voorlopig laten. T.z.t. zal het exem-

plaar meer in detail worden beschreven. Mocht echter blijken dat van deze soort

ook materiaal in andere collecties voorkomt, dan ben ik hoogst nieuwsgierig ook

die te zien l

geologische beschrijving van de onderzochte laag sterk wordt vertraagd.

De vondst van een Clavagella in het mioceen van Antwerpen heeft echter ook bij

mij weer een flinke portie enthousiasme losgemaakt. Per slot van rekening doet

elke nieuwe waarneming dc kennis van de onderzochte laag toenemen en laat elk soort

een ander licht schijnen over de omstandigheden die geheerst hebben ten tijde

van de afzetting. En toename van kennis is tenslotte het doel van al onze onder-

zoekingen!


