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Snoepjes uit de Delta

Anton Janse*

? Goodallia sp.

Met enige twijfel bijgaand afgebeeld schelpje onder deze

naam gebracht. Het zwaargebouwde slotbezit alle kenmer-

ken van de Astarte of Goodalliafamilie. Het onderscheid

met genoemde groepis echter datdeze schelp een convexe

voor- en achterzijde bezit, waar normaliter een rechte of

uitgesproken concave achterzijde te zien is.

Een aantal van deze schelpjes is aangetroffen in boring

Dreischor, omstreeks 120 meter diepte. Ook in boring

Dirksland present tussen 145 en 150 meter diep. De matrix

op deze diepte is van vroeg Pleistocene ouderdom.Het ge-

zelschap waarin de soort is aangetroffen is een koude fau-

na, met Serripes groenlandicus en Yoldia oblongoides. fn

beide boringen bevindt zich op dit niveau een grote hoe-

veelheid ingespoeld Plioceen materiaal.

De exemplaren van ?Goodalliasp. zien er licht getranspor-

teerd uit, de buitenzijde is glad, op enkele onregelmatige

groeilijntjes na. Dieper in de boringen en in de duidelij-

ke Plioceen afzettingen werd deze vorm niet meer aange-

troffen, zodat ik aanneem dat het om een vroeg Pleistoce-

ne verschijning gaat. Echter in beschrijvingen van recen-

te koude fauna’s van Siberië en Alaska ben ik deze vorm

niet tegengekomen. Wellicht door zijn geringe afmeting

niet gesignaleerd?

In het hele traject komt naast deze vorm ook Goodallia

triangularis voor, een doorloper vanafhet Mioceentot re-

cent. Deze verschilt duidelijk van het hier getoonde schelp-

je. Ook de vergelijking met Goodalliaparvula, een Plio-

ceen soort doorstaat de toets derkritiek niet.

Erycinella pygmaea, inbeideboringen aangetroffen in het

Luchtbalequivalent, verschilt duidelijk wat betreft debouw

van het slot en sculptuur op de buitenzijde.

Het gaat hier dus om een raad-plaatje, wie, o wie, heeft

een suggestie wat het zou kunnen zijn? Deze zijn van har-

te welkom bij ondergetekende.
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Onderzoek naar deDeltaboringen en inventarisatie voor de

nieuwe Fossielenatlas, wat betreft het deel van zuid-west

Nederland, vormen een deel van mijn bezigheden.

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

voor hier onbekends. Van een aantal van deze zaken wil

ik jullie van tijd tot tijd deelgenoot maken in dit rubriekje

‘Snoepjes uit de Delta’.

Goodallia sp.

Dreischor 118 m.


