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Snoepjes uit de Delta

Anton Janse*

Pteromeris corbis (Philippi, 1836)

BoringDreischor, gemeente Schouwen-Duiveland in Zee-

land geeft een beeldvan een langdurige geulopvulling, tot

in het Plioceen aan toe. In alle lagen overheerst het beeld

van ingespoeld materiaal uit oudere formaties. Weinig

‘situ-materiaal’.

Op 120 meter diepte in een monster met nog wat koude

soorten, zoals Serripes groenlandicus en Nuculana minu-

ta, trofik een fraaieklep aan van de afgebeelde Pteromeris

corbis in zijn volle glorie. Dit schelpje, bekendvan stranden

en zeegaten en uit het Antwerpse, is meestal versleten en

vertoont nog wat ra-

diale sculptuur. Zie

bijvoorbeeld de af-

beeldingen in Hee-

ring, 1949.

In de laag waaruit

deze vondst komt,

bevindt zich al veel

ingespoeld materi-

aal uit de Zanden

van Luchtbal (Plio-

ceen). De laag zelf

taxeer ik op Vroeg

Pleistoceen, wellicht

smeltw ater afzettin-

genvan na het Prae-

Tiglien.

In de in deze boring onderliggende Zanden van Luchtbal

komt Pteromeris corbisveelvuldig voor, samen met diver-

se vormen van Cyclocardia scalaris.

Om de stratigrafici onder u gerust te stellen, de door mij

gebruikte aanduiding van hetLuchtbal Member. nagenoeg

overeenkomend met deEngelse Coralline Crag Formatie,

behoort tot de Nederlandse Formatie van Oosterhout en

wel de MOL D Zone, internationaalgesitueerd op de Zan-

clean - Piacenzian grens.
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Reeds vanaf2001 houd ik mij bij tijd en wijle bezig met

het inventariserenvan de Deltaboringen. Deze zijn inder-

tijd terechtgekomen bij Naturalis. Deze boringen zijnmeter

voormeter gemonsterd, imniddelsheb ik zo’n 2000 meter

onderogen gehad. Een uitvoerige verhandeling over deze

boringen houdt u van mij nog tegoed.

Zo nu en dan wordt het oog getroffen door iets fraais of

(voor mij) onbekends. Van een aantal van deze zaken wil

ik jullie van tijd tot tijd deelgenoot maken in een rubriekje

‘Snoepjes uit de Delta’.

Pteromeris corbis

Dreischor 120 m.


