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Een verslag

Na een korte huishoudelijke vergadering van

de V.Z.Z. heeft ondergetekende een overzicht

gegeven van het zoogdierpaleontologisch on-

derzoek zoals dat gedurende de laatste jaren

in Nederland plaatsvindt. Het Nederlandse

onderzoek concentreert zich in hoofdzaak op

een drietal projecten.

Allereerst het onderzoek naar het Vroeg

Pleistoceen en met name het jongste deel

daarvan. Zoogdierfossielen uit de groeven te

Bavel en Dorts, uit boringen, zuiggaten en

van de Maasvlakte geven veel informatie over

de dieren uit het Vroeg Pleistoceen.

Ten tweede is er het onderzoek naar het Mid-

den Pleistoceen. Daarbij worden fossielen be-

studeerd uit verschillende groeven, o.a. uit

de groeve Belvédère te Maastricht.

En dan is er natuurlijk nog het onderzoek aan

laatpleistocene fossielen, die in groten ge-

tale gevonden worden in de Noordzee en in

zuiggaten langs de grote rivieren. Dit onder-

zoek is erop gericht meer inzicht te krijgen

in de Eemien- en Weichselienfauna's.

Na de lunchpauze heeft Dr. A. Gautier een

beknopt overzicht gegeven van de Belgische

vindplaatsen. Hij onderscheidt daarbij 3 kate-

gorieen: 1) Vindplaatsen in de Vlaamse Vallei;

2) Vindplaatsen in lossafzettingen en 3)

Vindplaatsen in grotten die vooral in de Ar-

dennen voorkomen.

Daarna is Dhr. Gautier uitgebreid ingegaan

op de wijze waarop fossielen op die plaats
komen waarop ze nu in het sediment worden

aangetroffen. De fossiele vliegenmaden die

zijn gevonden in een schedel van een wolharige
neushoorn uit Dendermonde werden in dit ver-

band ook uitvoerig behandeld.

Mevr. M. Germonpré gebruikte de schofthoog-

te van de fossiele paarden als ouderdoms-

indicatie voor de fauna van Zemst. Bij Zemst

is een drietal fossielhoudende niveaus aan-

getroffen. Het onderste niveau met o.a.

neushoorns, varkens, reeën en beren is

waarschijnlijk afgezet tijdens het Eemien.

De bovenste twee niveaus hebben een Weich-

selien-ouderdom. Dieren die daarin zijn aan-

getroffen zijn: Mammoet, wolharige neushoorn,

paard, oerrund/bison, reuzenhert, edelhert,

rendier, wolf, beer, leeuw, hyena, vos en

das.

Dr. J.M. Cordy heeft gesproken over zijn

opgraving in Sprimont, dichtbij Luik. In de

oude grot-opvulling zijn honderden resten

van Ursus deningeri,de voorouder van de

grottenbeer, gevonden. Daarnaast zijn o.a.

twee soorten leeuwen, een hyena-, een

marter- en een hondachtige gevonden.

De verzamelde knaagdierresten zijn vooral

voor de datering van de sedimenten van be-

lang. Op grond van absolute-ouderdomsbepa-

lingen en de knaagdierfossielen denkt Dhr.

Cordy dat het ± 600.000 jaar oude afzet-

tingen betreft.

Een korte samenvatting van de voordracht

van Dhr. W. van Neer wordt in het onderstaan-

de door hemzelf gegeven.

Thijs van Kolfschoten

De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoog-

dierbescherming (V.Z.Z.) heeft het initiatief

genomen om een bijeenkomst te organiseren met

als thema de pleistocene zoogdieren. Naar

aanleiding van dit thema heeft de V.Z.Z. kon-

takt gezocht met de W.P.Z. om na te gaan in

hoeverre het mogelijk zou zijn een gezamenlijke

bijeenkomst te organiseren.
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 26 ja-
nuari jl. te Antwerpen. Het was een zeer ge-

slaagde bijeenkomst, temeer doordat vier Bel-

gische zoogdierpaleontologen verteld hebben

over hun werkzaamheden en over de zoogdier-

fossielen uit België.


