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Een doublet van Terebratula

grandis uit de Westerschelde

een bijdrage van Frank Wesselingh

Het stuk is begroeid met recente zeepokken. De steelklep

is enigszins beschadigd. De twee kleppen zijn aaneenge-

kit doorgrijs tot grijsgroene fijnkorrelige zandsteen. Als

de Put van Temeuzen de herkomst is van dit exemplaar,

dan gaat het waarschijnlijk om een Laat MioceneofVroeg

Pliocene vondst (Wesselingh & van Nieulande, dezeafle-

vering). Het exemplaar doet me erg denken aan de doublet-

ten diewe in de Naturalis collectie hebben van de zanden

van Deurne (Laat Mioceen) uit de omgeving van Antwer-

pen. Echter, het wat grijzige karakter van de zandsteen-

opvulling zou erop kunnen wijzen dat dit exemplaar van

Pliocene ouderdom is, daar vrijwel alle fossielhoudende

Mioceen afzettingen in de omgeving van Zeeland een

donkergrijze tot groenzwartekleur hebben.

Met dank aan Klaas Post en Albert Hoekstra voor het ter

beschikking stellen van de vondst en Dave Harper voor

hulp bij het zoeken naar de juiste naam van het fossiel.

Frank Wesseling, Naturalis, Postbus 9517,

2300 RA Leiden, e-mail wesselingh@naturalis.nl

Figuurl. Leg. Albert Hoekman, 2002.

Westerschelde, Put van Temeuzen, Wielingen ofHonte. Groot-

ste lengte 65 mm.

Uit de Westerschelde, van dezelfde verzamelaar als die

van deeerder geopenbaarde Hinnites, hebbenwe een heel

erg aardig fossiel gekregen, namelijk een doubletvan Tere-

bratula grandis. De exacte naam van deze veel voorko-

mende soort is mij niet duidelijk, maar Dave Harper (Ko-

penhagen) suggereerde dat het om Apletosia maxima

(Charlesworth) zou moeten gaan.

Terebratula’s zijn een niet zeldzame verschijning in het

Westerschelde materiaal, maar de vondst van een doublet

is toch wel opmerkelijk. Het stuk, verzameld door Albert

Hoekman in augustus-september 2002 aan boord van BR

(Breskens) 8 in of de Wielingen, de Honte of de Put van

Temeuzen(helaas heefthij geenprecieze gegevens meer).

Het meest waarschijnlijk lijkt mij toch wel de laatste vind-

plaats, alwaar ik zelf in juli ook verschillende Terebra-

tula' s heb verzameld.


