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Evaluer ing af DK 677, et ir regulært søpindsvin, Bolbaster sp. fra Mellem Danien 
 

Finder: A.N. 
Findested:  Kalkgrav ved Dalbyover, Østjylland.   
Geologisk alder: Mellem Danien, Kalknannofossilzone 5 (Thomsen 1995), Coccolith-zone NP3. 

 
Fotografier: Sten L. Jakobsen, SNM (Geologisk Museum) 

 
Beskr ivelse:  
DK 677 er et skaleksemplar af et lille søpindsvin med følgende mål: Længde, ca. 26 mm, bredde, ca. 25 mm, 
højde ca. 20 mm. Omridset er næsten cirkulært og højden er stor i forhold til de øvrige mål. Topfeltet med 4 
gonoporer er omgivet af meget tydelige petaloide ambulakralfelter, hvoraf de to bageste er væsentlig mindre 
end de øvrige, og især det forreste er langt og ikke nedsænket i en frontal sulcus. På undersiden ses, at 
mundens placering deler undersiden i forholdet ca. 1:3. Gattet er aflangt i højden og ligger højt placeret på 
skallens stejle bagende. DK 677 er tydeligt et søpindsvin i orden Spatangoida, familie Hemiasteridae og 
slægten Bolbaster Pomel 1869 (Smith & Kroh, 2011 (eds)). 
 
 
Bedømmelse:   
I kalkgraven ved Dalbyover findes mange søpindsvin, især af slægten Echinocorys. Undertegnede har 
imidlertid kun kendskab til ganske få (3) fund af Bolbaster fra denne lokalitet. Det ene har jeg kun hørt om, 
det andet er meget sammentrykket, og det sidste er nærværende eksemplar. Dette eksemplar er meget 
velbevaret i skallen, der er ingen overgroninger eller kalk-/flintudfældninger og skallen er kun minimalt 
trykket, så man får et realistisk indtryk af skallens facon. DK 677 er i en så fin stand, at den udmærket vil 
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kunne danne basis for en beskrivelse og sammenligning med tidligere etablerede arter af Bolbaster fra andre 
lokaliteter og tidsaldre i Europa. En foreløbig sammenligning med fotos af den kendte art fra Kridt i 
Maastrichtområdet, Bolbaster prunella, viser, at DK 677 må tilhøre en anden art, sandsynligvis en endnu 
ubeskrevet art. Andre Bolbaster-arter kendes fra Eocæn til Miocæn især i Australien (MacNamara 1987). I 
det danske område er der især ved strandene i den vestlige Limfjord fundet mange flint-stenkerner af en 
Bolbaster-lignende type (Kahlke et al. 2009). Men indtil videre er DK 677 det eneste skaleksemplar, jeg 
kender, som vil være egnet til en bestemmelse/beskrivelse, så DK  677 bør efter min opfattelse erklæres 
for Danekræ og sikres for de danske museumssamlinger. 

Sammenligning mellem Bolbaster prunella fra Maastrichtien og 
DK 677 (de fire midterste) fra Mellem Danien 
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