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Haaientanden uit Hoevenen (Leopolddok)
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Stratigrafie

Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn

van miocene zanden tussen de oligocene Klei van Boom

en de pliocene zanden, de tanden komen dus uit hel basis-

grind van deKattendijk formatie. Wat daarvolgens mij nog

meer op wijst, zijn enkele brokken van de Boomse Klei die

ik heb gevonden in de onmiddellijke omgeving van de fos-

forietrijke herwerkte miocene ‘laagjes’ (afkomstig uit het

basisgrind) waarin gezocht werd. In het basisgrind zitten

vooral miocene haaientanden, maar bij uitzondering ook

wel eens soorten uit het Oligoceen en zelfs zeer verspeel-
de stukken uit het Eoceen (!) die waarschijnlijk dieper uit

Vlaanderen zijn meegespoeld.

Soortenlijst

Alle in de tabelhiernaast genoemde soorten zijn van mio-

cene ouderdom, tenzij anders vermeld. Sommige fossielen

van miocene ouderdom in deze lijst kunnen eventueel ook

uit het Vroeg Plioceen voorkomen, maar het is bijna on-

mogelijk om herwerkte tanden uit het begin van het Plio-

Orde Lamnjformes

Familie Lamnidae

Cosmopolitodushastalis

Isurus escheri

Isurus oxyrinchus (aka I. desori)

Isurus retroflexus

Carcharoides catticus

Carcharodon carcharias (Zanden van Kattendijk en Oorderen)

Lamna nasus(ook in de Zanden van Kattendijk)

Isurolamna gracilis (aka Lamna rupeliensis, Oligoceen)

Familie Odontaspidae

Carcharias vorax

Carcharias acutissima (of: C. taurus)

Carcharias cuspidata

Striatolamia macrota (Eoceen!)

Familie Otodontidae

Parotodus benedeni (zeldzaam)

Megaselachus megalodon (aka Carcharodon megalodon)

Megaselachus megalodonvar. chubutensis

Otodus angustidens (Oligoceen)

Familie Alopiidae

Alopias cf. superciliosus

Alopias exigua

Aloplas latidens

Alopias vulpinus

Familie Cetorhinidae

Cetorhinus maximus

Orde Carcharhiniformes

Familie Carcharhinidae

Galeocerdo aduncus

Carcharhinus acanthodon (soms ook C. priscus genoemd)

Physogaleus contortus

Physogaleus hemmooriensis

Physogaleus latus

Physogaleus secundus (Eoceen!)

Abdounia recticona (Eoceen!)

Familie Triakidae

Galeorhinus galeus

Galeorhinus ypresiensis (Eoceen!)

Galeorhinus sp. (Eoceen!)

Familie Scyliorhinidae

Premontreia distans

Familie Hemigaleidae

Hemipristis serra (zeldzaam!)

Familie Sphyrnidae

Sphyrna zygaena (zeldzaam!)

Sphyrna integra

Orde Hexanchiformes

Familie Hexanchidae

Notorynchus cepedianus (aka N. primigenius)

Hexanchus gigas (aka H. griseus)

Orde Squatiniformes

Familie Squatinidae

Squatina sp.

Orde Squaliformes

Familie Squalidae

Squalus acanthias

Familie Somniosidae

Somniosus microcephalus

Familie Centrophoridae

Centrophorus cf. granulosus

Orde Pristiophoriformes

Familie Pristiophoridae

Pristiophorus sp.

Er is al weer een jaar gezocht in het nieuw opgespoten

zand bij Hoevenen, afkomstig van de uitdieping van het

Leopolddok bij Antwerpen, rechteroever. Ondanks het in-

zaaien van het terrein zijn er, vooral in het begin van het

jaar, weer mooie stukken opgegravenen uitgezeefd. Hoog

tijd om een soortenlijst op te stellenen er enige opmerkin-

gen bij te maken.

Orde Lamnjformes

Familie Lamnidae

Cosmopolitodus hastalis

Isurus escheri

Isurus oxyrinchus (aka 1. desori)

Isurus retroflexus

Carcharoides catticus

Carcharodon carcharias (Zanden van Kattendijk en Oorderen)

Lamna nasus(ook in de Zanden van Kattendijk)

tsurotamna gracilis (aka Lamna rupeliensis, Oligoceen)

Familie Odontaspidae

Carcharias vorax

Carcharias acutissima (of: C. taurus)

Carcharias cuspidata

Striatolamia macrota (Eoceen!)

Familie Otodontidae

Parotodus benedeni (zeldzaam)

Megaselachus megalodon (aka Carcharodon megalodon)

Megaselachus megalodonvar. chubutensis

Otodus angustidens (Oligoceen)

Familie Alopiidae

Alopias cf. superciliosus

Alopias exigua

Alopias latidens

Alopias vulpinus

Familie Cetorhinidae

Cetorhinus maximus

Orde Carcharhiniformes

Familie Carcharhinidae

Galeocerdo aduncus

Carcharhinus acanthodon (soms ook C. priscus genoemd)

Physogaleus contortus

Physogaleus hemmooriensis

Physogaleus latus

Physogaleus secundus (Eoceen!)

Abdounia recticona (Eoceen!)

Familie Triakidae

Galeorhinus galeus

Galeorhinus ypresiensis (Eoceen!)

Galeorhinus sp, (Eoceen!)

Familie Scyliorhinidae

Premontreia distans

Familie Hemigaleidae

Hemipristis serra (zeldzaam!)

Familie Sphyrnidae

Sphyrna zygaena (zeldzaam!)

Sphyrna Integra

Orde Hexanchiformes

Familie Hexanchidae

Notorynchus cepedlanus (aka N. primigenlus)

Hexanchus gigas (aka H. griseus)

Orde Squatiniformes

Familie Squatinidae

Squatina sp.

Orde Squaliformes

Familie Squalidae

Squalus acanthias

Familie Somniosidae

Somniosus microcephalus

Familie Centrophoridae

Centrophorus cf. granulosus

Orde Pristiophoriformes

Familie Pristiophoridae

Pristiophorus sp.
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ceen te onderscheiden van deandere herwerkte tanden.

Een aantal van deze soorten is niet doormij zélf gevonden,

maar zijn terug te vinden in de collecties van anderen die

in het dankwoord vermeld staan.

Enkele opmerkingen

Wat ten eerste opviel was dat de C. hastalis zonder enige

twijfel de meest voorkomende grotere soort (+ 5 mm) ge-

noemdmag worden, terwijl volgens velen er in het Chur-

chilldok evenveel of meer tanden van Isurus oxyrinchus

werden gevonden. Ook lijkt het alsofer veel mindertanden

met een doffe, donkerblauwekleurgevonden worden, deze

waren in de sedimentenuit het Churchilldok veel talrijker

(zeker bij tandendie gevonden zijn in Hoevenenrond2010

en 2011). Verder leek Isurus escheri ook meer gevonden

te worden, en dan vooral fragmenten, dan in de vorige op-

spuitingen. Volgens mensen die in Hoevenen gezocht heb-

ben vlak na deallereerste opspuiting uit het Churchilldok

was de hoeveelheidtanden in het zand van het Leopolddok

veel minder. Toch werdenper dag gemiddeld meer tanden

gevonden in het sediment van het Leopolddok dan dat het

geval was rond 2010 en 2011 in het zand van de laatste

verdieping van het Churchilldok.

Slot

Voorlopig staat in deze tabel een vrij complete lijst van de

haaiensoorten die tot nu toe in het zand afkomstig uit het

Leopolddok zijn gevonden. Toch zullener de komendeja-

ren nog nieuwe soorten gevonden worden. Ik ben alvast

benieuwdnaar wat deze uiterst interessante vindplaats nog

zal prijsgeven!
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