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Oproep

Europicardium voor de Fossielenatlas?

AntonJanse
*

De afbeeldingen ervan rondgestuurd, via Zeeland, Hilver-

sum, Parijs en TelAviv, de suggestie ontvangen dat hetwel-

eens een Fulvia kon zijn. Recent bekend uit de Indische

Oceaan en sedert enige tijd bekend in de Middellandsezee

als zogenaamde ‘Lessepsiaanse immigrant’.

Onze Cardiumspecialist Jan Johan ter Poortenheefteen se-

rieus onderzoek naar deze groep gedaan en geconstateerd

datFulvia in fossiele vorm totaalonbekend is inEuropa.

In derecentere literatuurintroduceertPopov (1977) de sub-

familieEuropicardium. In schelpopbouw, slot- en sculp-

tuurdetails wijkt deze groep constant af van Fulvia. Ons

schelpje heeft veel kenmerken van deEuropicardium. Deze

komt fossiel voor in zuid, middenen oost Europa, meest-

al Miocene voorkomens, in oostelijk Europa voorkomend

tot in het Plioceen.

Probleemis: hoe komt zo’n beest in de Westerschelde te-

recht? Helaas beschikken wij tot nog toe over één enkel

(juveniel) exemplaar.

Bijgaand enkele afbeeldingen van het bewuste schelpje.

Tekeningen die Gijs Peeters ervan heeft gemaakt, welwil-

lend ter beschikking gesteld doorde redactie van de nieu-

we Fossielenatlas en een fotomontage door Freddy van

Nielande.

Daarom een oproep hierbij: zou eenieder die nog een

bakje met onbegrepen Cardiums heeft deze eens met dit

exemplaar willen vergelijken? Ook kan het nuttig zijn om

monsters van Parvicardium in dit licht eens kritisch te be-

schouwen.

Komt u inderdaad iets tegen wat erop lijkt, graagbericht

aan Frank Wesselingh of ondergetekende.

Wellicht kan iemand ons blij maken!
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Het schelpje uit de Westerschelde: Europicardium? (Fotomontage Freddy van Nieulande)

Tijdens de voorbereiding van de nieuwe Fossielenatlas

kwam er een kleine, kennelijk juveniele Cardium ter ta-

fel. Het schelpje, afkomstig uit de Westerschelde was uit

een Voluta geklopt en is gaaf, zonder slijtage of transport-

kenmerken.

Tekeningen

van Gijs Peters

Het klepje paste niet in de serie van bekende Parvicardi-

ums. Een 45-tal ribben, met in het middendeeleen nage-

noeg vlak deel, waar het ribpatroon slechts aan de onder-

zijde waarneembaaris.
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Bovenstaande geschiedenis speelt al een jaar of vijf. Met

tot heden toe weinig bevredigend resultaat. Net voor dit

verhaal ter perse gaat is er naar mijn idee een lichtpunt

opgedoken.

In de boring Den Osse (Schouwen) vind ik op een diepte

van 120 meter, een Vroeg-Pleistocene afzetting, juveniel

materiaal van ongeveer 2 millimeterdat sprekend op ons

vraagstuk lijkt.

Zo ophet oog zit er ook wat groter spul bij, datop het eer-

ste gezicht niet erg op de juvenieltjes lijkt. Daarom hier

alsnog een plaatje ervan.

De bijbehorende faunaziet er redelijk arctisch uit.

Hiermee is de vraag nog niet opgelost om welke soort het

gaat.

Tipvoor de snellebeslissers onder ons: het is geenSerripes

groenlandicus, deze ziet er juveniel totaalanders uit!
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Het schelpje van de boringDen Osse.


