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Zeehondenresten uit de Westerschelde en van de Kaloot

Bram Goetheer*

Tussen de vele botresten op de Kaloot zijn afen toe zeer

oude stukken te vinden van twee tot acht centimetergroot.

Het zijn deelspost-craniale fossielen van dekleine zeehon-

densoort Phoca vitulinoides. Er zijn ook stukken bij van

een grotere soort, welke mij nietbekend is.

Phoca vitulinoides leefdein het Mioceen, het dier was nog

kleiner dan derecente ringelrob (Pusa hispida). De afzet-

tingen uit het Mioceen worden in de Westerschelde spaar-

zaam geërodeerd, maar ze kunnen deze fossielen leveren.

In de bodem van de Westerschelde bij Ellewoutsdijk dag-

zomen de miocene afzettingen van de Formatie van Bre-

da.Aldaar zijn intervallenaanwezig die correlerenmet de

Zanden van Deume uit het Antwerpse.
Een andere mogelijke herkomst van de fossielen is de ba-

sisgrindlaag onder in het Plioceen. In deze laag zijn zwa-

re voorwerpen uit het overigens weggespoelde Mioceen

achtergebleven, zoals fosforietknollenen botten van zee-

zoogdieren.
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Het onderstaandeartikelis een bewerkte versie van eenpu-

blicatie dieeerder in Voluta, het ledenorgaan van de Werk-

groepGeologie van hetKoninklijk Zeeuwsch Genootschap

der Wetenschappen verscheen.

Op de Kaloot worden af en toe zwarte, zwaar gefossili-

seerde botjes gevonden, die we door hun onbeduidende

voorkomen bijna in de categorie ‘kalootknollen’zouden

plaatsen. Het verhaal bij deze voorwerpen is niet minder

interessant, wie zou vermoeden dat het om resten van zee-

honden gaat?

Phoca

3

Phoca

Phoca



AFZETTINGEN WTKG 29 (2), 2008 41

De meeste fossielen van Phoca vitulinoides in mijn col-

lectie komen van de Kaloot, maar er zit ook zuigermate-

riaal uit de Westerschelde bij, verzameld in Yerseke. Voor

de geïnteresseerde lezer bied ik hier een opsomming van

dereeds verzamelde objecten:

• Een mooi sacrum (heiligbeen) en fragmenten daarvan

zijn gevonden in Yerseke. Op deKaloot heb ik vier frag-

menten van het heiligbeen verzameld. Deze met elkaar

vergroeide wervels zijn vier a vijf centimeter breed en

een a twee centimeter lang. Een bijna compleet exem-

plaar uit de Westerschelde is vijf centimeter lang. Ver-

groeide staartwervels zijn vijf centimeterlang en een a

twee centimeterdik.

• Elfdelenvan het bekken, de acetabulum, welke links en

rechts aan het heiligbeen gehecht zit en waarin de dij-

beenkop beweegt.

• Twee wervels (?lendewervels) die nog niet gedetermi-
neerd zijn. De examplaren zijn iets beschadigd en twee

centimeter hoog.

• In de categorie ‘kalootknollen’ vallen de stukken van:

opperarmbeentjes (die in de kop van het schouderblad

bewegen), schouderbladkoppen, opperarmbeenderen en

dijbeenderen. De vondsten betreffen vier bovenste de-

len van opperarmbeentjes, twee schouderbladkoppen,

een onderste en bovenste deel van een opperarmbeen,

en twee stukken van dijbeenderen met intacte koppen.

Sommige stukken zijn afgerold, maar wel herkenbaar.

Van de grotere zeehondPhoca sp. bezit ik:

• Een sacrum, en wel een voorste deel vanruim zeven cen-

timeter breed en ruim drie centimeter lang.
• Opperarmbeen: een onderste deel van zes centimeter

lang en een van vijf centimeterlang.
• Een stuk onderkaak met alveole van zes centimeter

lang.
• Twee hoektanden.

Al deze objecten zijn zeer zwaar gefossiliseerd. Van de

spongiosa op de breukvlakken is niets meer te zien. De

vlakkenzijn glad, met een vuursteen-achtige glans. De op-

perarmbeentjes, schouderkommenen enkele bekkenkom-

ffagmenten kan men makkelijk voor zwarte steentjes aan-

zien; ze zijn zwart of donkerbruinvan kleur. Al met al le-

vert het naspeuren van de ogenschijnlijk zwarte steentjes

leuke zeehondenrestenop!
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