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Vondstmelding:

Postcraniale skeletdelen vanéén individu van deMammoet

uit Nederland

Door Dick Mol

Hieraan gaat vooraf het inbeddings- en fossilisatieproces:
Veel zoogdieren kwamen voor in de direkte omgeving van onze

grote rivieren, waar wij nu hun resten vinden. Sterft een

dier, dan kan het kadaver bij een overstroming uiteengerukt

worden door het kolkende water, waarna de losse onderdelen

dan wel grotere delen van het kadaver op verschillende

plaatsen worden afgezet. De kans dat meerdere delen van één

individu gevonden worden is dus bijzonder klein.

Eij taggerwerkzaamheden in de uiterwaarden van de rnvier de

Maas tij Gewande, even ten Noorden van
1 s-Hertogenfcosch,

zijn in 1968 veel teenderen van grote zoogdieren gevonden.
Enkele zijn:

Mammoet Mammuthus primigenius (ELUMENEACH 1799)

'Wolhar ige Neushoorn Coelodonta antiquitatis (ELUMENEACH '

1807)

Reu;enhert Cervus (Megaceros) giganteus (ELUMENEACH 1803)

Edelhert Cervus elaphus LINNAEUS 1758

Eland Alces alces LINNAEUS 1758

Rendier Rangifer tarandus LINNAEUS 1758

Oerrund Bos primigenius EOJANUS 1827

Steppewisent Bison priscus EOJANUS 1827

Baard Equus spec.

één vondst is wel een heel bijzondere, namelijk die van

meerdere skeletonderdelen van één individu van de mammoet,

Mammuthus primigenius.

In onderstaande tabel zijn de beenderen aangegeven die

door mij aan dit ene individu worden -toegeschreven, met

daarbij de aanduiding van de lichaamszijde aan welke zij
behoren en tevens enkele opmerkingen.

Resten van fossiele landzoogdieren uit het Pleistoceen van

Nederland worden regelmatig in grote hoeveelheden gevonden.
Veelal betreft het vondsten van enkele skeletonderdelen.

Meerdere, in samenhang gevonden beenderen van één individu

van een zoogdier uit pleistocene afzettingen in Nederland

vormen een grote zeldzaamheid.

Dit komt omdat de meeste vondsten gedaan worden tij grind-

en zandwinning, waar sediment met de door ons begeerde
beenderen en tanden wordt opgespoten. Mocht zich dan in de

afzetting een gedeelte van één zoogdier bevinden, dan wordt

dit door de zuiger of baggermolen uiteengetrokken en op

verschillende plaatsen en mogelijk verschillende tijdstippen

op de wal of oever gedeponeerd.
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TABEL

ONDERDEEL L. R. OPMERKINGEN

Humerus

(opperarmbeen)

X Is kompleet met gewrichten aanwezig.

Het distale gewricht is met de dia-

physe vergroeid. Het proximale ge-

wricht is bij het drogen van de dia-

physe losgeraakt (langs de epiphyse-
naad)

.

Ulna

(ellepijp)

X Het distale gewricht heeft langs de

epiphysenaad losgelaten en is afwezig.

X Van de linker ellepijp is alleen

het distale gewricht aanwezig.

Radius

(spaakbeen)
X

X Kompleet aanwezig.

Het distale gewricht heeft langs de

epiphysenaad losgelaten en is afwezig.

Triquetrum
(handwortel)

X Het triquetrum articuleert met het

distale gewricht van de ulna.

Pelvis

(bekken)

X X Beide helften rijn kompleet aanwezig.

Femur

(dijbeen)

X Van de linker femur zijn de beide

gewrichten aanwezig, terwijl de

diaphyse ontbreekt.

X Alleen het distale gewricht is aanw.

Tibia

(scheenbeen)
X Aanw. zijn de diaphyse en de helft

van het proximale gewricht.

Costae

(ril ben)

X a. Platte rechte, vm. Ie rit

b. Ronde rib

c. Ovaalronde rib

d. idem, fragmentarisch

e. Platte rib

f
.

idem

g. Vm. laatste rib

X a. Een der laatste ribben

Vertebrae cervica

(halswervels)

les De 5e en de 7e zijn aanwezig. Aan

de 7e (laatste) vindt men de arti-

culatievlakken voor de aanhechting

van de eerste ribben.

Vertebrae thoracales Alleen een fragment van een doorn-

(borstwervels) uitsteeksel met een deel van het

wervellichaam.

Vertebrae lumbale

(lendewervels)

5 Een kompleet ex. en een fragment

(wervellichaam)
.

Calcaneum

(hielbeen)

X Kompleet aanwezig.
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De redenen waarom ik de: e teenderen aan één dier toeschrijf

zijn de volgende:

1. Alle beenderen bevinden zich in dezelfde conserverings-

toes tand.

2. Alle teenderen hebben vrijwel dezelfde, geel-bruingevlek-

te kleur.

3. Alle teenderen zijn op de. elfde diepte (ca. 16 m. beneden

maaiveld) gevonden.
4. Alle beenderen : ijn op dezelfde dag gevonden.
5. /'11e beenderen zijn van een jonge, niet volgroeide

mammoet.

6. tnkele van de onderhavige beenderen articuleren met

elkaar:

a. Radius en ulna (rechts) passen onbeweeglijk ineen,

t. Radius-ulna en humerus (=lovenarm) van

de rechterzijde passen ineen.

c. Het linker triquetrum (deel van de handwortel) arti-

culeert met het distale gewricht van de linker ulna.

d. De beide bekkenhelften passen aan elkaar.

e. Het proximale gewricht van het linker dijbeen (=

caput femoris) past in de kom van het bekken (=

acetabulum).

7. De afmetingen van de verschillende beenderen staan in

verhouding tot elkaar.

Er is m.i. geen twijfel mogelijk dat deze beenderen aan één

dier behoren. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer

beenderen van de" e mammoet van Gewande in andere verzamelingen

bevinden, omdat we er pas kort geleden achter zijn gekomen
dat deze onderlinge samenhang bestaat. Er waren in 1968

meerdere personen die beenderen in Gewande verzamelden.

Hopelijk zijn b.v. de diaphysen van de dijbeenderen en die

van de linker ellepijp (waarvan de gewrichten aanwezig zijn)

nog te achterhalen.

De hier vermelde stukken bevinden zich in de collectie

ven de auteur.

Adres van de auteur:

De Tuqer 141

7041 HJ 1 s-He^renberg


