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Weer Te Kort Gegraven

Groß Pampau is nog niet dood.

Adri Burger*

Dus afgelopen en uit. Tenminste dat zou je denken.

Maar sinds enige jaren is er ook grindwinning aan de an-

derekant van de weg. En ziedaar. Het Boven-Mioceen is

daar nu over een grote oppervlakte vrijgelegd, en erwordt

ook klei afgegraven. Wel niet diep, ongeveer 1,5 m, maar

toch. De top van het Mioceen reikt hier vaak tot minder

dan 1,5 m onder het vroegere maaiveld. En ook hierbleek

het prima verzamelen. Welalleen in het hoogste deel van

de Langenfeld Stufe metAstarte gleuei Wolleman, 1906.

Getuige de vele kleine putjes is dit ondertussen bij vele

duitse verzamelaarsbekend. Het ziet er dus naar uit dat er

in de komendejaren nog steeds kan worden verzameld.

Dus wie nogbehoefte heeft....op naar Grol! Pampau!

Tot slot is het misschien nuttigom te wijzenop enige lite-

ratuur over de faunas van Grol! Pampau:

Moths, H., 1990: Die tertiaren Mollusken aus den eis-

zeitlichen Kiesen der Grube A. Ohle, Gross Pampau,

Krs. Hzgt. Lauenburg. - Der Geschiebesammler, 24

(1/2); 13-56.

Laat zien dat niet alleen in de klei, maar ook in de

grindige afzettingen uit het Pleistoceen veel fossielma-

teriaal is te verzamelen. Het Mioceen en Boven Oli-

goceen zijn ruimschoots vertegenwoordigd.

Moths, H., 1994: Der Glimmerton-Aufschlufi Grofi Pam-

pau (Langenfeldium, Obermiozan), seine Entwicklung
und Fossilführung. - Der Geschiebesammler, 27 (4):
143-183.

Naast tekeningen van de aangetroffen molluskenwordt

ook informatiegegeven over andere macroresten, zo-

als koralen, vissen. Wijst op het voorkomen van bij-
zondere molluskensoorten, zoals Idasola, Coccolina,
Hilberia en Nucinella

Spiegler, D., & Gürs, K., 1996: Der miozaneGlimmerton

von GroB Pampau, Schleswig-Holstein (Mollusken,

Foraminiferen und Bolboformen). - Meyniana, 48:

135-164.

Hierin wordt vooral een stratigrafische inpassing van

de onderzochte afzettingen gegeven,waarbij debolbo-

formen een belangrijke rol spelen. Het is trouwens een

aardige kennismaking met deze groep stratigrafisch

belangrijke organismen, die bij amateurs nagenoeg

onbekend zijn.
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Nadat in Afzettingen van december 1999 werd aangekon-

digd dat het afgelopen zou zijn met de bekende ontslui-

ting in de Boven-MioceneLangenfeld Stufebesloot ik in

de loop van dit jaar, als de gelegenheid zich voordeed,
deze ontsluitng te inspecteren.

Zondag 23 juli was het zover. Inderdaad, debekende put-

ten tot in de Lüneberg Stufe waren onder water gelopen.

Er zwommen nu zwanen met jongen en er stonden prach-

tige lisdodden.Wel is het bovenste talud, laten we zeggen

over 2 meter, nog toegankelijk, maar dat zal natuurlijk

volgend jaar ook volledig begroeid zijn. Er was nog een

kleine put aanwezig, die tot juist in de Lüneburg Stufe

reikte, getuige de vondstvan Astarte anus (Philippi, 1847).
Ik neem aan dat deze kleine ontsluiting ook zijn langste

tijd heeft gehad.

Spiroloculina sp.

Miste, Midden Mioceen.

(Tek. Adrie Kerkhof)


