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Signalement van een

diminutieve M³ sup. van

een wolharige mammoet

Hans vanEssen

Het is vooral de gedrongenheid langs de

lengte-as die de kies doet opvallen: de

grootst meetbare kroon(Licedte. bedraagt 75 mm

(bij lamel XVI) en doet dus niet onder voor

die van normale of zelfs grote exemplaren.

Het Decimeter Lamellen Interval (DLI), dat

het gemiddelde aantal lamellen op 10 cm

weergeeft - middels de formule: aantal la-

mellen x 100, gedeeld door de kieslengte in

mm - ligt bij -diminutieve kiezen dan ook

langs de bovengrens. MAGLIO (1973) geeft

voor Mammuthus primigenius over Ml tem. M3

een DLI van 7 - 12 op. Het hier beschreven

exemplaar komt tot 12,2, maar kan nog wor-

den overtroffen, zoals uit de literatuur

blijkt: MUSIL (1968) noteert 13,3 voor een

onderkaaks-M3 van de Nieuwsiberische Eilan-

den, waarvandaan ook een volledige schedel

bekend is, die niet groter is dan 2/3 van

de normale afmetingen. Door een aantal au-

teurs, waaronder MUSIL, wordt staande ge-

houden, dat het hier om een kleinere ne-

ventak in de ontwikkeling gaat, die in Rus-

land M. primigenius minor GR0M0V gedoopt is.

Er blijken overigens ook diminutieve molaren

te bestaan waarvan het lamellen-aantal la-

ger ligt dan bij normale kiezen. Zulke exem-

plaren vallen niet meer op door hun DLI, al-

leen nog door hun geringe afmetingen en hun

dunne email. Grasduint u eens in uw collec-

tie; er is misschien stof voor nader onder-

zoek
.

Het interessante aan de afgebeelde M³

(uit de rechter bovenkaak) is zijn afmeting:

dit van de Noordzeebodem afkomstige stuk is

op ware grootte weergegeven en staat dus in

sterke tegenstelling tot datgene, wat we qua

formaat van een bovenkaaks-M³ gewend zijn (de

omtrekken van veel grote exemplaren zouden

op diverse plaatsen buiten deze pagina val-

len). Kleine als deze worden diminutief ge-

noemd. Dat het, om te beginnen, om een M³

gaat, valt op te maken uit het nog waarneem-

bare aantal lamellen (20, incl. posterieure

talon), dat boven het door MAGLIO (1973) op-

gegeven maximum voor M² (17) ligt. Omdat het

anterieure uiteinde van de kies niet gaaf

is, moet met een oorspronkelijk hoger aantal

gerekend worden, wellicht 22 à 23.
Het posterieure deel van de kies heeft ook

niet die knik naar voren, die de vroegere

aanwezigheid van een aanliggende M³ zou ver-
raden. Ook om deze reden kan het dus geen

M² zijn.
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