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Mioceen-Stemerdink

FOSSIELEN UIT DE ONTSLUITING STEMERDINK - WEILAND.

Anton Janse

Eerst wil ik nog een aantal punten doornemen die me bij het bewerken van

deze collectie opgevallen zijn. Het gaat hier om verschillen met de fauna

uit de beekontsluitingen die uitvoerig behandeld zijn in Mededelingen Vol.

20 nr. 3 van 1983.

Opmerkingen: Portlandia pygmaea, nagenoeg alle exemplaren vallen onder

forma alta. Enkele fragmenten met diepe spierindruksels en een sterk gere-

duceerd slot (nieuwe soort?).

Relatief veel Portlandia curvirostris en Astarte goldfussi.

Het is aan te bevelen uit te zien naar fragmenten van Pycnodonte navicu-

laris (Brocchi, 1814), die in dit niveau voor kan komen, maar door mij niet

met zekerheid is vastgesteld.

Afwezig zijn Astarte radiata en Goodallia angulata.

Relatief veel Spaniodontella nitida

Opvallend is het totaal ontbreken van Dentalium dollfussi, alle aangetrof-
fen stukken behoren tot Dentalium sp.

Verder ontbreken Cima neglecta, Calyptraea chinensis, Scalaspira festiva,

Exilifusus attenuatus, Asthenotoma en Crassispira, alle soorten die sta-

tistisch gezien te verwachten zijn.

Nieuw voor de laag van Stemerdink is Turbonilla (Mormula) sp., door Ander-

son uit Dingden beschreven als Turbonilla cf. miomutensis Sacco, 1892.

Voorts vond ik relatief veel Actaeon laevigatus en Limacina valvatina,

de laatste alleen als pyrietkern, maar goed herkenbaar.

Interessant is het voorkomen van 6 otolieten van de kleine Meun (Gaidrop-

sarus sp.) tot nog toe alleen bekend van Twistringen en niet aangetroffen

tussen de duizenden otolieten van de ontsluiting Stemerdinkbrug.
Voor het nog steeds in relatief diep water afgezette sediment pleiten de

vele otolieten van Lantaarnvisjes, terwijl het voorkomen van de kabeljauw-

achtigen Colliolus schwarzhansi de Reinbek ouderdom bevestigt
Met dank aan Arie Janssen voor het controleren van de determinaties en

aan Pieter Gaemers voor de snelle analyse van het vissen bestand.

Gaarne bereid om aanvulling van genoemde feiten te ontvangen.

Op 6 oktober 1984 was het, dank zij de welwillende medewerking van de eige-
naar J.M.Hesselink, mogelijk een ontsluiting te graven in een hoger niveau

van de laag van Stemerdink (Afzetting van Aalten, Reinbekium). Voor een

gedetailleerd verslag van deze excursie verwijs ik naar Afzettingen van

februari 1985.

Van deze ontsluiting heb ik voor mijn doen een klein monster sediment mee-

genomen: 15 a 20 kg. Dit heeft als nadeel dat er maar een bescheiden col-

lectie uit gedestileerd kan worden, maar het voordeel is dat het veel

sneller gereed is. Daarom kan ik hieraanvolgend u een soortenlijst aanbie-

den van de aangetroffen mollusken. Aanvulling van de gegevens of commentaar

is uiteraard van harte welkom.
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Lijst van aangetroffen mollusken.

Verklaring der afkortingen: 1/2 = 1 klep, 1/1 = doosje, fr. = fragment,

juv. = juveniel exemplaar, def. = beschadigd exemplaar.

BIVALVIA.

Leionucula haesendoncki hanseata (Kautsky, 1925) 2/2 juv.

Nuculana westendorp! (Nyst, 1839) 2/1 + 2/2 + 6 fr.

Portlandia pygmaea (von Munster, 1837) 3/1 + 2/2 + 8 fr.

Portlandia curvirostris (Lehmann, 1885) 4/1 + 17/2 + 3 fr.

Yoldia glaberrima (von Munster, 1837) 6 fr.

Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1834) 1/2

Limopsis aurita (Brocchi, 1814) 8/2 + 11/2 juv.

Limopsis anoraala auct. 4/2

Limopsis lamellata Lehmann, 1885 1/1 + 1/2 + 1 fr.

Arcoperna cf. sericea (Bronn, 1831) 2 fr.

Korobkovia woodi (Nyst, 1861) 1/2 def. + 3 fr.

Pectinide indet. 1 fr,

Axinulus germanicus A.W.Janssen, 1972 1/2

Erycina subquadrangularis (Cerulli - Irelli, 1908) 1/2 def. + 1 fr.

Cyclocardia sp. 3/2 + 15/2 juv.

Astarte goldfussi Hinsch, 1952 3/2 + 7/2 juv.

Astarte gracilis convexior Anderson, 1959 1/1 + 7/2 + 15/2 juv.

Parvicardium straeleni (Glibert, 1945) 6/2 + 21 fr.

Laevicardium subturgidum (d'Orbigny, 1852) 1/2 juv.
Macoma elliptica (Brocchi, 1814) 1 fr.

Abra lehmanni Anderson, 1964 7 fr.

Spaniodontella nitida (Reuss, 1867) 6/2 def.

Glossus lunulatus (Nyst, 1835) 2 fr. + ?3/l juv.

Venus multilamella (lamarck, 1818) 2 fr. + ? 1 /1 juv.

Corbula gibba (Olivi, 1792) 13/2 def.

Cochlodesma praetenue (Pulteney, 1799) 2 fr.

Thracia inflata Sowerby, 1845 2 fr.

SCAPHOPODA.

Dentalium sp. A.W.Janssen, 1984 15 fr.

Psedantalis aff. aturensis Cossmann & Peyrot, 1916 2 fr.

GASTROPODA

Skenea minuta A.W.Janssen, 1967 1 def.

Ciculus praecedens (von Koenen, 1882) 1 def.

Hyala laevigata (von Koenen, 1882) 10 def.

Turritella subangulata (Brocchi, 1814) 3 fr.

Bittium spina (Hoernes, 1855) 1 def. + 4 juv.

Cerithiopsis andersoni A.W.Janssen, 1967 1 fr.

Epitonium indet, 1 fr.

Turriscala straeleni (Glibert, 1952) 8 def.

Aporrhais alata (von Eichwald, 1830) 3 fr.

Xenophora indet, 1 juv.

Euspira helicina protracta (von Eichwald, 1830) 8 def.

Euspira staring! (A.W.Janssen, 1969) 2 def.

Euspira indet. 2 fr.

Lyrothyphis sejunctus (Semper, 1861) 4 def.

Hinia aff. bocholtensis (Beyrich, 1854) 1 def.



-44-

Hinia turbinella (Brocchi, 1814) 6 juv.

Hinia aff. tenuistriata (Beyrich, 1854) 1 def.

Hinia indet. 9 def.

Streptochetus sexcostatus (Beyrich, 1856) 2 juv. + 1 fr.

Cancellariidae indet. 3 fr.

Babylonella fusiformis (Cantraine, 1835) 1 def.

Babylonella stemerdinki Janse & Janssen, 1983 1 + 1 fr.

Gemmula zimmermanni (Philippi, 1847) 2 def. + 14 juv.

Unedogemmula boreoturricula (Kautsky, 1925) 1

Fusiturris duchasteli flexiplicata (Kautsky, 1925) 3

Bathytoma cataphracta jugleri (Philippi, 1847) 2

Boreodrillia hosiusi (von Koenen, 1872) 2 fr.

Splendrillia selenkae (von Koenen, 1872) 1 def.

Magnella andersoni Dittmer, 1960 1 juv.

Teretia anceps (von Eichwald, 1830) 1 def.

Conus antediluvianus Bruguière, 1792 1 juv.

Chrysallida pygmaea (grateloup, 1838) 1

Chrysallida toftlundensis Sorgenfrei, 1958 1

Odostomia indet. 2 def.

Syrnola lutaria (A.W.Janssen, 1972) 1

? Syrnola sp. 1 juv.

Turbonilla undulata (von Koenen, 1882) 4 def.

Turbonilla koeneniana Sacco, 1892 5 def.

Turbonilla (Mormula) sp. 1 def.

Actaeon laevigatus (Grateloup, 1827) 4 def.

Ringicula buccinea (Brocchi, 1814) 14 def.

Cylichna indet. 1 fr.

Roxania utriculus (Brocchi, 1814) 1 def. + 1 fr.

Limacina valvatina (Reuss, 1867) 10


