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Vondst van PhysogaleusHɈcontortus (Gibbes, 1849) in de
groeve Swenden-Wienerberger te Rumst, België (Rupelien)
Gerard Verwey 1
Abstract
A tooth of Physogaleus HɈ contortus (Gibbes, 1849)
was found in the Oligocene (Early to Middle Rupelian)
Boom Clay Formation in the Swenden-Wienerberger quarry in Rumst, Belgium on the 16th of NovemILY ;OPZPZ[OLZLJVUKZWLJPTLUVM[OPZZWLJPLZ
RUV^U[VOH]LILLUMV\UKPU[OL)VVT*SH`-VYTH[PVU
;OLÄYZ[VUL^HZKLZJYPILKI`:[VYTZ 

Inleiding
Tijdens de excursie van de Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP) naar de kleigroeve Swenden-Wienerberger
te Rumst op 16 november 2019 werd een tand van Physogaleus aff. contortus (Gibbes, 1849) gevonden, een haaiensoort die slechts éénmaal eerder is aangetroffen in de oligocene Boom Klei Formatie (Vroeg tot Midden Rupelien).
Deze nieuwe tand is daarom met recht een bijzondere vondst.

C LASSIFICATIE
Klasse: Chondrichthyes
Subklasse: Elasmobranchii
Order: Carcharhiniformes
Familie: Carcharhinidae Jordan & Evermann, 1896
Genus: Physogaleus Cappetta, 1980
Physogaleus aff. contortus (Gibbes, 1849)
Beschrijving
De gevonden tand van Physogaleus aff. contortus (Gibbes,
1849) betreft er een met een laterale tandpositie. De tand is
PPKRRJHQPPEUHHG ¿J 'HWDQGYHUWRRQW
HHQ¿MQHNDUWHOLQJRSGHPHVLDOHVQLMUDQGVWHHGV¿MQHUWRW
aan de apex. De kroontip is gedraaid of verwrongen van
vorm. De karteling op de distale snijrand is iets grover, vergeleken met die van de mesiale snijrand.

1. Septariënhorizont S50 (zie witte pijl) in de Swenden-Wienerberger groeve.
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De kroonbasis aan labiale zijde is verdikt en hangt over
de wortel. De wortellobben zijn afgerond van vorm. Op
de wortel is een vrij brede en diepe voedingsgroef aanwezig. De wortel is 4,3 mm dik op het dikste punt gemeten.
De vondst is gedaan in de groeve Swenden-Wienerberger
te Rumst, in een niveau net onder de septariënhorizont S50
YDQGH%RRP.OHL)RUPDWLH ¿JHQ 'HDI]HWWLQJHQ
van de Boom Klei Formatie komen uit het Vroeg tot Mid-

den Rupelien (Laga et al., 2001). Het plateau met de S50
(Verwey, 2018) is inmiddels afgegraven tot net onder deze
laag. Alle septariën zijn daar verwijderd, maar dit niveau is
desondanks nog goed te herkennen in de wanden. De tand
is gevonden in de klei en was uitgespoeld door de regen. In
de onmiddellijke nabijheid en op hetzelfde niveau werden
verder nog twee tanden van Isurolamna gracilis (Le Hon,
1871) en twee tanden van Carcharias acutissima (Agassiz,
 DDQJHWURIIHQ ¿JHQ 

PhysogaleusHɈcontortus.PIILZ OVVN[L TTIYLLK[LTTKPR[LTT*VSS.=LY^L`
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(Carcharias acutissima(NHZZPaTTOVVN
mm breed; B Carcharias acutissima(NHZZPa TT
OVVNTTIYLLK

Het exemplaar gevonden in Rumst is het tweede bekende exemplaar van deze soort uit de Boom Klei Formatie.
Het eerste exemplaar is beschreven in Storms (1894). De
bestaande literatuur en inzage van twee grotere collecties
rondom de Boom Klei Formatie van Rumst hebben geen
andere exemplaren aan het licht gebracht (Walter Van Remoortel en Geert De Borger, pers. comm.).
De tand afgebeeld in Storms werd beschreven als Galeocerdo acutusQVS 6WRUPVSDJSO9,¿J
18). Deze tand is gevonden in de Boom Klei Formatie bij
Hemiksem en bevindt zich in de collectie van het KBIN/
IRSNB in Brussel. Reinecke et al. (2005) hebben deze determinatie herzien en noemen de soort Physogaleus aff.
contortus (Gibbes, 1849). In Leriche (1910) wordt geen
melding gemaakt van de aanwezigheid van deze soort in
de Boom Klei Formatie.
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