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WTKG paasexcursie 2000 naar het Bekken van Parijs.

Stef Mermuys*

Het Lutetien III is zeer fossielhoudend en met name rijk

aan grotere soorten waarbij Turritella imbricataria en

Crassatella plumbea massaal voorkomen.

Kenmerkende soorten zijn Turritella carinifera, Campa-

nile giganteum (uitsluitend sterk verweerde fragmenten),

Pyrazus angulatus, Xenophora agglutinans, Murex tri-

carinatus, Clavilithesparisiensis, Mitraelongata, Crypto-

chorda stromboides, Volutilires muricinus, Athleta spi-

nosa, A. cithara, Harpa murica, Fussus serratus en Crypto-
conus subdecussatus. Zeldzameresoorten zijn: Rostellaria

fissura, Semicassis harpaeformis, Siphonalia scalarinaen

Lyria turgidula. De faunais opvallend rijk aan gastropoden

en relatiefarm aan bivalven. Naast Crassatella plumbea
werden vooral diverse Ostrea spec., Pecten spec., Glycy-
merispulvinata, Cardita imbricata, Crassatella compressa

en Meretrix laevigata gevonden. De laag is duidelijk een

getijdenafzetting zonder duidelijke gelaagdheid. Over het

algemeen ontbraken fragiele soorten en goed bewaard fijn

gruis. De donkergele laag met Turritella wordt aan de

onderkant begrensd door een in dikte verlopende band met

fijn grijs zandrijk aan kleinere soorten en fragiele bivalven.

Onder het grijze zand is lichtgeel compact zandontsloten

met meer verspreide afgerolde fossielen. De fauna komt

overigens overeen met het hoger liggende “Turritella-ni-

veau”, de ondergrens is nietbekend.

Op ongeveer 40 meter afstand van de ontsluiting met

Lutetien III lagen dichtbij elkaar vierhopen fijn wit zand,

vermoedelijk afkomstig uit vossenholen. Het zand trok

onmiddellijk onze aandacht omdat de (weinige) zichtbare

schelpjes sterk afweken van de verzamelde Lutetien III

fauna.Allereerstwas het zandhelder wit, in tegenstelling

tot het donkergele Lutetien III zand en de los verzamelde

fossielen waren niet aangetroffen in de Lutetien III ont-

sluiting. Met name de soorten Cardita planicosta (frag-

menten) en Crassatella gibbosula bevestigen ons vermoe-

den dat het hier om een LutetienII afzetting betrof. Op de

laatste dag van deexcursie is een schuttersputje gegraven

tot circa 1,25 meter onder het maaiveld. Het fossiel-

houdende zand begint op ongeveer 70 cm beneden het

maaivelden gaat van lichtgeel lemig zand over in wit zand

met naaronder toe verkitte lenzenen glauconiet houdende

gruislagen. Hoewel de ondergrens van de laag niet is be-

reikt en de fossielinhoud in diepte toeneemt is het materi-

aal in de toplaag beter geconserveerd. Daarentegen ko-

men grotere soorten in de onderste niveaus algemener

voor. Ondanks het prachtige lenteweer was het leem-

houdendezand niet dooreen fijne zeefte krijgen. Om toch

een beeld te krijgen van de fauna is ruim 220 liter zand

meegenomenen elders in een beek gespoeld. Tegen ver-

wachting inbleefer nog veel residu op de zeefachter. De

meest opvallende soorten zijn: Capulus, Calyptraea,

Murex tripteroides, Athletacrenulifera, Volutilithes toru-

losus, diverse Turridae, Olividae, Arca biangula, Spon-

dylus, Chama sulcata, Cardium gigas (steenkem) en veel

kleine soorten.

Het is opvallend datop dezeplaats (Ferme de 1’Orme) de

verschillende lagen naast elkaar voorkomen en nergens

als compleet profiel zijn te ontsluiten (in Villiers is dat

wel het geval). Het is tevens opmerkelijk dat het Lutetien

II sedimentalhier zo sterk in kleur afwijkt van het elders

hoger liggende Lutetien 111. Daarentegen hebben het

Lutetien II en III, langs de spoorlijn tussen Villiers-St.

Frederic en St. Germaine-de-le Grange
,

een nagenoeg

identieke geelbruine kleur met tevens veel Turritella

imbricataria.

Het weekend na de paasexcursie heeft Robert Marquet

getracht om onder betere weersomstandigheden in het

Lutetien III van Fermete verzamelen. Onverwachts kreeg

Robert bezoek van een boswachter en heeft uiteindelijk

zijn verzamelactiviteiten moetenstaken. Het bos hoortbij
een groter reservaat en graafactiviteiten zijn absoluut ver-

boden.

Gelijktijdig met het bemonsteren van het Lutetien III in

het bos van Ferme hebben de meeste deelnemers verza-

meld in de klassieke ontsluiting van Ferme die temidden

Deelnemers; Len Vaessen, Ruud Wiggers, Stef Mermuys,

Robert en Annemarie Marquet, Yvonne Butaye, Henk

Mulder, familie Bol, Adriaan Dorst, Henk Jan van Vliet

en introducee, Hilda Bakker en JoofTummers.

Op de eerste dag van deexcursie is in het bos van Ferme

de 1’Orme onder de stromende regen een ontsluiting in

het Lutetien III gegraven. In het bos, grenzend aan de ak-

ker waar de bekende klassieke ontsluiting van Ferme de

1’Orme is gelegen, zijn in de bosrand diverse kleine kui-

len aanwezig. Deze restanten van vroegere graafactivi-

teiten laten een Lutetien III faunazien die over het alge-

meen sterk afgerold is en niet uitnodigt om de bodem ter

plaatse aan een grondiger onderzoek te onderwerpen. Op

ruime afstand van de betreffendekuilen is tijdens de

najaarsstorm van 1999 een grote boom ontworteld. Tij-

dens de voorexcursie bleek de laag met Lutetien III te-

vens in de ontstane ‘krater’ aanwezig te zijn. In tegenstel-

ling tot de oude kuilen aan de rand van het bos is het

Lutetien III in de ‘krater’ redelijk goed geconserveerd en

rijk aan grote soorten. Tijdens de paasexcursie is naast de

omgewaaide boom een nieuwe ontsluiting gegraven. Het

aanvankelijke ploeteren in de modderige, doorwortelde

bovenlaag heeft ruim twee dagen zeefplezier opgeleverd.
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van de aangrenzende akkers ligt. Hier is het Lutetien IV

ontslotenmet boven aan het profiel het niveau met Murex

calcitrapoides. Hoewel het niveau met Murex aanzienlijk

dunner is dan in Villiers is het in Ferme veel beter ont-

wikkeld. Het is een mariene fauna met lacustriene ele-

menten waaronder de soorten Potamides lapidum, P.

angulosum, Batillariaechinoides en Sigmesalia fasicata.

Het lager gelegen niveau met Lithocardium aviculaire,

Serratocerithium serratum en Terebellum convolutum

bestaat uit zeer compact zand en was tijdens de excursie

goed ontsloten. De fauna is ongekend rijk aan kleine soor-

ten mollusken en foraminiferen.Wellicht vanwege de in-

teressante vondsten in het bos en het verschrikkelijk harde

zand is er slechts beperkt in de akker verzameld.

Op de tweede dag van de excursie is in Cressay onder de

stromenderegen verzameld. In een bosje tegen de helling

ten noordenvan het dorp zijn diverse ontsluitingen uit het

Lutetien lil en IV. De kuilen onder in het bos met een

Lutetien III fauna doen aan mijnbouw denken, dit om de

omvang en diepte aan te geven. Omdat de fauna groten-

deels overeenkwam met de ontsluiting in het bos van

Ferme en het weer tegenwerkte is hier nauwelijks verza-

meld. Bovendien had het zoveel geregend dat het land-

weggetje naar het bosje ontoegankelijk was geworden voor

de colonne auto’s. Het gesjouw met schoppen en zeven

was iedereen meer dan zat. Uiteindelijk zijn enkele zeef-

residu’s verzameld in een putje met Lutetien IV, boven in

het bos. De faunastelde ons niet teleur, er is een duidelijk

verschil met dezelfdelagen in Fermede 1’Orme en Villiers-

St. Frederic. Naast enkele fraaie kleppen van Phacoides

werden ook regelmatig fragmenten van Semicassis

harpaeformis gevonden. In tegenstelling tot Ferme zijn

hier meer Cerithium enPotamides soorten te vinden. Het

niveau met Murex calcitrapoides is in Cressay niet aan-

getroffen, wellicht dat een uitgebreider onderzoek meer

inzicht geeft van de laag opbouw. Het is typerend dat er

zoveel faunaverschillen aanwezig zijn tussen de vindplaat-

sen Ferme, Cressay en Villiers, die hemelsbreed op een

steenworp afstand van elkaar liggen.
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Aylacostoma browni

Macedonia, Colombia. Pebqs Form., Miocene.
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Aytacosfoma browni

Los Chorros, Colombia.

Pebas Form., Miocene
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