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Snoepjes uit de Delta

Anton Janse*

Devonia perrieri (Malard, 1904)

Wellicht voor velen een onbekende. Evenals voor mij, tot-

dat ik debefaamde boring Zuurland-2, van onze even be-

faamde Leen Hordijk mocht napluizen. Tegen het eindevan

de boring, vanaf 101 -
107 meter diepte, komt dit schelp-

je in ruime mate voor. Van 102 - 103 meter zelfs meer dan

200 exemplaren. Feit is dat het de grootte van 5 milimeter

niet overstijgt en dat het zeer dunschalig is.

Dank zij de zorgvuldige boormethode van Leen konden

deze schelpen herkenbaar naar boven worden gebracht.

Destijds voor mij een determinatieprobleem. Een plaatje

ervan gemaakt en via de email de boerop.

Tom Meijer hielp me gelukkig uit de droom, hij heefteen

grote ervaring met boringonderzoek en kennis van de En-

gelse fauna. Devonia perrieri, genoemd in het bekende

werk van MormanTebble: ‘British Bivalve Seashells’.

Recent leeft dit dier in symbiose met zeekomkommers,

de familieLeptosynapta. Zowel aan de Engelse oostkust,

maar in grotere mate aande zuid- en westkust. Voor zover

ik weet is dit beest niet bekend uit de recente Nederland-

se fauna-provincie.

Het niveau waarin de Zuurlandse exemplaren zijn aange-

troffen omvat de top van de formatie van Maassluis, mid-

den Pleistoceneouderdom. Kennelijk heersten erhier con-

ditieswaarin dit beest goed kon gedijen.

In andere boringen ben ik tot nog toe deze soort niet te-

gengekomen, ook niet in de boring Brielle, waarin dit ni-

veau, getypeerd door Melampus pyramidalis, kennelijk is

opgeruimd.
Ook voor de bewerking voor de nieuwe Fossielenatlas

zijn er nog geen meldingen van deze fragiele soort bin-

nengekomen.

Nota bene

Het vorige snoepje Acteocina exer-

ta heeft een aantal leuke reacties uit-

gelokt.
Hierover hoop ik de volgende keer een

samenvatting te geven.
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Onderzoek naar deDeltaboringen en inventarisatievoor de

nieuwe Fossielenatlas, wat betreft het deel van zuidwest

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’.


