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Samenvattingen

van artikelen verschenen in

vol. 27 nr. 1

van de

Contributions to Tertiary and Quaternary Geology

(Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire

Geologie)

Oosterbaan, A.F.F. Beschrijving van een collectie koralen uit het

Badenien (Midden Mioceen) van Hongarije in het Nationaal

Natuurhistorisch Museum te Leiden.

De publicatie geeft korte beschrijvingen van vindplaatsen en

pa 1aeoeco1ogie, en soortbeschrijvingen van de door de auteur

gevonden en verkregen koralen, voor zover die soorten niet al

zijn behandeld in zijn artikel over de koralen van de Aquitaine

[Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire

Geologie, vol. 25(4): 247-284]. Het materiaal is toegevoegd aan

de collecties van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te

Leiden.

Drs A.F.F. Oosterbaan, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Postbus

9517, 23oo RA Lelden.

Nuyts, H. Bijdrage tot de biostratigrafie (benthonische

Foraminifera) en de lithostratigrafie van pliocene afzettingen in

Kallo (Oost-Vlaanderen, België).

In maart en april 1983 werd nabij Kallo, ten westen van

Antwerpen, België, een profiel bemonsterd waarvan een sectie van

14.65 meter als pllocene afzettingen wordt geïnterpreteerd. Deze

liggen dlscordant op sedimenten uit het Ollgoceen, namelijk de

Boom Klei Formatie (Putte Hember). Tussen de niveaus 17.60 en

0.30 m-mv bevinden zich zanden van de Kattendijk Formatie, die

een associatie van benthonische foraminiferen bevatten die

typisch is voor de BFN 4 Assemblage Zone, met Florilus boueanus

en Monspeliensina pseudotepid
a.

De paleoecologlsche parameters

wijzen op een shelfzee met normale saliniteit. Hogerop worden de

Tijdens het Mioceen kwamen er in vele delen van Europa rifkoralen

voor. Ook in Hongarije zijn uit het Badenien van verschillende

locaties rifkoralen bekend, echter zonder dat er sprake is van

goed ontwikkelde riffen. De ecologische omstandigheden zullen

niet optimaal zijn geweest: veranderingen in het zeeniveau,

zoetwater- en sedlmentlnflux van het naburige land, en de lage

temperatuur hebben waarschijnlijk een negatieve invloed gehad op

de ontwikkeling van riffen.

De koralen die zijn beschreven in deze publicatie zijn

afkomstig van zeven vindplaatsen, drie uit het Vroeg Badenien, en

vier uit het Midden Badenien. De koralenfauna van het Vroeg

Badenien (IA soorten) lijkt veel op die van het Vroeg Mioceen

van het westelijke Middellandse Zeegebied en Agultaine, terwijl

die van het Midden Badenien veel armer is (4 soorten) en lijkt op

de monospeci f1eke, door Porites gedomineerde riffen, die van het

Laat Mioceen beschreven zijn uit Zuld-Spanje en Italië. Van het

Laat Badenien zijn uit Hongarije geen koralen meer bekend.

Waarschijnlijk konden ze door klimaatveranderingen en door het

brak worden van de Paratethys hier niet meer leven.
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Zanden van Oorderen aangetroffen, die tot de Formatie van Lillo

behoren, met een dikte van 5.35 meter. De foraminiferen zijn

karakteristiek voor de BFN 6 zone, aangeduid als Elphidiella

hannai - Cribrononion excavatum Assemblage Zone, Uat het

paleomilieu betreft valt een overgang te constateren naar een

tamelijk ondiepe, hoog-energetische omgeving.

Dr H. Nuyts, Laboratorium voor Paleontologie, Geologisch

Instituut, Rijksuniversiteit Gent, Krijgslaan 281-SB, B-9000

Gent, België.

Petit, Richard E., & Jacques Le Renard. De fossiele molluskentaxa

van George Perry, gepubliceerd in de ’Arcana’ (1810-1811).

De fossiele molluskentaxa, die door George Perry in zijn boek

’Arcana, or the museum of natural history' werden ingevoerd,

worden vermeld en besproken. Deze taxa, gepubliceerd in de jaren

1810 en 1811, voornamelijk voor schelpen die gevonden zijn in het

Bekken van Parijs, worden met twee uitzonderingen nooit vermeld

in een systematische publicatie.

Het wordt aangetoond dat het taxon Aculea Perry 1810, van de

genusgroep, ouder is dan het synoniem Haustator De Montfort,

1810. De auteurs zijn echter van mening dat de stabiliteit van de

nomenclatuur niet is gediend met herinvoering van de naam Aculea

en hebben derhalve een uitspraak van de nomenclatuurcomroissie

gevraagd, met het voorstel de naam Haustator te conserveren.

De naam ’Pinus’ Perry, 1811, die op een enigszins

dubbelzinnige wijze werd ingevoerd en door Sherborn en Neave als

een genusnaam wordt vermeld, werd geïntroduceerd als Rostellaria

pinus, een ouder subjectief synoniem van Clavilithes macrospira

Cossmann, 1889.

Cassis verrucosa Perry, 1810 is een jonger subjectief

synoniem van Cassis cancellata Lamarck, 1803, maar het is de

oudst beschikbare naam voor deze soort.

Conus angulatus Perry, 1810, Aculea angulata Perry, 1810 en

Cerithium laevis Perry, 1810, zijn jongere subjectieve synoniemen

van respectievelijk Conus deperditus Brugulère, 1792, Turritella

imbricatariaLamarck, 1802, en Rhinoclavis striatus ( Bruguière,

1792).

Neotypen worden aangewezen voor Cassis verrucosa Perry,

1810, en voor Rostellario pinus Perry, 1811.

Richard E. Petit, 806 St, Charles Road, North Myrtle Beach,

South Carolina 29582, U.S.A.; Jacques Le Renard, Muséum national

d'Histolre naturelle, Laboratoire de Biologie des Invertébrés

marins et Malacologie, 55, Rue de Buffon, 75005 Paris, France.


