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De vondst: Carcharias gustrowensis met acht

embryo’s

Het eerste wat gevonden werdwaren losse wervels 1
,

daar-

na hele platen die in stukken werden geborgen. Na puzze-

len zijn deze gegoten in kusthars. De losse klei werd eraf

gespoeld, opgevangen en nader onderzocht.

Van de haai werden wervels, vinnen, tanden en de huid-

bedekkingen gevonden.

Daarnaast werden er ook de resten van een zestal kleine

haaien gevonden. Deze resten hadden afkomstig kunnen

zijn uit de maag, en in dat geval kunnen het alle soorten

haaienuit dieperiode zijn, ofhet haddenembryo’s kunnen

zijn en dus van dezelfde soort. In dit geval bleek het inder-

daadom dezelfde soort te gaan, dus het betreft hier waar-

schijnlijk embryo’s. Twee kleine embryo’s lagen in situ en

zes platgedrukte grotere embryo’s waren verspeeld. 2

Van de embryo’s en het volwassen exemplaar zijn de tand-

posities in dekaken gereconstrueerd. Gezien dekenmerken

van deze tandenbehoren ze tot de familie Odontaspididae.

Na vergelijking van de determinatiekenmerken3 is geko-

men tot de determinatievan het gevonden exemplaar als

Carcharias gustrowensis (Winkler, 1875).

In hetzelfde blok werden ook een chimaera rugvinstekel

(zaagtand met een dubbele rij kartels) en een Myliobati-

dae staartstekel gevonden.

Andere kraakbeenvissen uit groeve Frauenweiler

Andere skeletten van kraakbeenvissen die in de groeve

gevonden zijn:
• 2 x Weissobatis micklichi Hovestadt & Hovestadt, 1999.

Deze soort komt uit de familieMyliobatidae. Tanden van

deze familie blijken niet voor determinatiebruikbaar te

zijn, daar de tandenvanafhet Eoceen nauwelijks gewij-

zigd zijn maar het skelet een wezenlijke ontwikkeling

doormaakt zoals de skeletten van Promyliobatis (Eo-

ceen) en Weissobatis (Oligoceen) aantonen.

• Triakis kelleri Hovestadt & Hovestadt, 2002. Deze soort

werd gevonden in de maag van een andere haai.

• 2 x Carcharias cuspidata (Agassiz, 1843).
• 2 x Physogaleus lotus (Storms, 1894).

Een recente aanvulling op de soorten kraakbeenvissen van

deze vindplaats is de melding van de haai Cetorhinuspar-

va Leriche, 1908(persoonlijke mededeling van Dirk Hove-

stadt op 23 januari 2010).

Dirk Hovestadt dank ik hierbij voor zijn opmerkingen.
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1 Er bestaan in het algemeen twee types haaienwervels,

astrospondyle wervels met 4 open ruimtes in de zijkan-

ten en cyclospondyle wervels met gelamelleerde zijkan-

ten. Tijdens het leven van de haai kunnen deze verder

ontwikkelen.

2 Dode haaienkomen altijd op hun rug op hun bodem te-

recht. Door gasvorming gaan ze weer drijven en komen

vervolgens weer op de bodem terecht waarna ze verder

ontbindenen uiteenvallen.De manier van ligging van de

gevonden resten is overeenkomstig een normaalontbin-

dingsproces zoals dat uit de literatuurbekend is.

3 Bij het genus Carcharias worden de posterieure tandenna

de laterale tandenplotseling aanzienlijk kleiner; bij het ge-

nus Odontaspis verloopt ditgeleidelijk. De belangrijkste de-

terminatiekenmerkenbinnenhet genusCarcharias zijn;
• Afmetingen van de tand.

• Relatievebreedte kroonbasis.

• Bij spitsen sterk ontwikkeld.

• Wel of geen aanwezigheid van linguale striae.
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Tijdens de afgelopen november bijeenkomst hield Dirk

Hovestadt een lezing over zijn bijzondere vondst in de

groeve bij Frauenweiler, waar het museum van Darmstadt

onderzoek doet.

De afzettingen in deze groevebestaan uit gelaagde oligo-

cene Rupelklei (ong. 35 Ma) uit de fish shales. Ze zijn af-

gezet in de Rijnslenk tussen het Noordzeebekken en het

Middelandsezeegebied.


