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MEDEDELINGEN

Verrassende vondst in saucats “Pont Pourquey”.

Allereerst iets naders over dit niveau. Toen Freddy van Nieulande en ik in

1981 voor het eerst in Saucats aan het zoeken waren, ontdekten we bij toeval,

op de plaats waar de beek een scherpe bocht maakt, een Cerithiden-niveau.

Het bleek ons al gauw dat de fauna geheel afwijkend was van het daar onder

liggende Burdigalien. In 1984 werd dit door Arie Janssen en Freddy opnieuw
onderzocht en geconstateerd werd dat deze laag aansluit bij het er boven

liggende Sallomacien.

De fauna van dit niveau vertoont veel overeenkomst met het bovenste Aquita-
nien zoals ontsloten in Saucats "Lariey".
In dit niveau (0,60 - 1,60 m) waar duidelijk euryhaliene invloeden aanwezig

zijn, komt de grote Mytilus aquitanicus algemeen voor. Met de nodige voor-

zichtigheid en het gebruik van veel placeton is deze er heel uit te halen.

Het gelukte me deze keer om nogal wat Ptychopotamides papaveraceus en

Terebralia bidentata te verzamelen. Bij thuiskomst werden deze voorzichtig

uitgeklopt. Vervolgens werd dit uitgeklopte materiaal door een panty uitge-

spoeld en na droging onder de binoculair uitgezocht. Tot mijn verbazing kwa-

men toen twee wonderlijk uitziende staafjes te voorschijn (zie tekening).
Nadat ook nog een fragment van een schild te voorschijn kwam, rees bij mij
het vermoeden dat deze twee staafjes de ogen van een krab moesten zijn.

Dit vermoeden werd bevestigd toen bij een vergroting van 52,5x de facetogen

duidelijk zichtbaar werden.

Heeft iemand van de lezers ook wel eens iets dergelijks gevonden en kan

iemand ons vertellen om welke krab het hier gaat?

Tijdens de zomervakantie van 1988 brachten we een bezoek aan de ontsluitin-

gen in de Omgeving van Saucats (Aquitaine gebied, Frankrijk).

Na een moeizame en inspannende tocht door de beek Saint-Jean-d'Etampes wis-

ten we de ontsluiting bij Pont Pourquey te bereiken. Zoals steeds in dit

gebied wachtte ons eerst het nodige graafwerk voor we het goede niveau hadden

ontsloten en met verzamelen konden beginnen.
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