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Eerst worden dekraakbeenvissen (Elasmobranchii) behan-

deld. Uit het fossiele MiddenMioceenmateriaalvan borin-

genrondKevelaar, waarop deze gehele reeks is gebaseerd,

is geen enorme hoeveelheidtanden te verwachten. Het se-

diment is gezeefd op 0,5 mm, waardoorer wel een redelijk

aantalkleinere tandenvan haaienen roggen zijn gevonden.

In totaal worden 31 soorten behandeld, waarvan 14 inopen

nomenclatuur. Van elke behandeldesoort is materiaal uit

deze boringen afgebeeld, soms in tekeningen, maarmeest-

al in goede fo-

to’s. Het foto-

graferen van

roggentandjes

en kleine haai-

entandenis niet

bepaald een-

voudig, maar

hier zijn de re-

sultaten goed.

Er is ook aan-

dacht voor rog-

genstekels en

huidplaatjes

van haaien.

De fossieleres-

ten van Been-

vissen worden

in twee gedeel-

ten behandeld, een deelover deotolieten (gehoor- ofeven-

wichtssteentjes) en een deel over de overige resten van

beenvissen.

De boringen hebbenduizendenotolieten opgeleverd, voor

het grootste deel verzameldvan bekende dieptes. In totaal

worden 87 soorten behandeld, waarvan er 6 nieuwbeschre-

ven zijn en 20 in open nomenclatuurworden behandeld.

Wederom is van elke behandeldesoort materiaaluit Keve-

laar afgebeeld in zeer duidelijke foto’s. Bijzonder handig

voor de gebruiker is dat de naam van de afgebeelde soort,

behalve in de legenda, ook op de plaat is vermeld, waarbij

de afgebeelde otolieten van diesoort omkaderd zijn.

Het meest bijzondere deel van deze publicatie is het ge-

deelte over de skeletresten en tandenvan beenvissen (Te-

leostei). Dit is zonder twijfel de eerste keer dat deze soort

fossielen zo uitgebreid zijn bestudeerd en afgebeeld! Veel

verzamelaars zullenhier zaken herkennendie zij altijd bij

de afdeling niet te determinerenvisresten hebbenwegge-

stopt! 118 verschillende vormen van wervels, visgraten en

tandjes zijn beschreven in opennomenclatuuren afgebeeld.

Determinatie tot op de soort is (nog?) niet mogelijk, maar

vaak wel tot op de familie.Bij de determinatiesis gebruik

gemaakt van recent vergelijkingsmateriaal. Dit is echt een

baanbrekendonderdeel en een must voor iedere verzame-

laar van visresten.

Er is een kort gedeelte over de chronostratigrafie van deze

boringen, waarbij vooral de ligging van de grens tussen

Reinbek-Stufe en Hemmoor-Stufe wordt behandeld. Het

grootste gedeelte van het onderzochte materiaal komt uit

de Reinbek-Stufe, in enkele boringen is duidelijk ook de

oudere Hemmoor-Stufeaangetroffen. Dat is dus ongeveer

van gelijke ouderdom als het bekende Miste materiaal. Er

wordt niet ingegaan op de wereldwijde chronostratigrafie,

wellicht komt dit in het afsluitende 6e deel.

Voor verzamelaars van visresten een onmisbaarboek!
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Dit is deel5 van de in hettotaal 6 delige serie over het ma-

riene Mioceenuit boringen in de omgeving van Kevelaar.

Deel 6 zal de Geleedpotigen (Arthropoda) en Stekelhui-

digen (Echinodermata) behandelen.Velenzullen de reeds

verschenen delen al kennen, en weten dus een beetje wat

ze verwachten kunnen.

Deze band gaat over de gevonden gewervelden, in dit ge-

val uilsluitend vissen, kennelijk zijn er geen andere gewer-

velden aangetroffen.


