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Sinds jaar en dag zijn de kusten van de Oostzee in Noord-Duitsland en Denemarken favoriete
excursiegebieden, zowel voor liefhebbers van kristallijne gesteenten, als voor fossielenverzamelaars.
De eersten zullen met boeken van Zandstra, Per Smed en Frank Rudolph goed uit de voeten
kunnen. De laatsten moet het vaak hebben van specialistische artikelen, dikwijls verspreid over
verscheidene tijdschriften, waardoor het lastig is om het overzicht te behouden. Deze leemte is nu
op voortreffelijke wijze opgevuld door twee uitgaven van Andrea Rohde. Op het eerste gezicht lijkt
het vreemd. Twee uitgaven, met grote overeenkomsten in de opbouw, vlak na elkaar verschenen,
over hetzelfde gebied, en bovendien geschreven voor dezelfde doelgroepen: beginnende èn
gevorderde amateurs.
"Fossilien sammeln" is een stevige paperback van 224 pagina's,
die met zijn formaat van 14x20 cm uitermate geschikt is om als
veldgids tijdens de zoektocht naar zwerfsteenfossielen bij je te
hebben. Het boek is opgebouwd uit drie delen: een algemeen
inleidend deel (10 pagina's), gevolgd door een 120 pagina's
omvattende bespreking van fossielhoudende gesteenten,
chronologisch gerangschikt, van Cambrium tot en met Plioceen.
In de volgende 80 pagina's behandelt de schrijfster te vinden
fossielen, gerangschikt volgens de systematiek, van sponzen tot
gewervelden. Het boek sluit af met een begrippenlijst, een
uitvoerige index en een vrij uitgebreide literatuurlijst.
Vrijwel elke pagina bestaat uit een goede foto en een korte
karakteristiek van het betreffende gesteente of fossiel, met
vermelding van de beste vondstmogelijkheden. Stippen (één tot
vier) geven aan of een fossiel zeldzaam is of algemeen voorkomt.
Het aantrekkelijke van de gekozen afbeeldingen is, dat niet altijd
prachtige fossielen zijn geselecteerd, maar vaak ook minder
mooie, overeenkomend met wat gewoonlijk te vinden is. Bovendien zijn bij de wat uitvoeriger
bespreking van een fossielgroep verhelderende tekeningen met een reconstructie van een dier
toegevoegd. De prijs, € 14,80, is laag. De verhouding prijs/kwaliteit daarentegen is omgekeerd
evenredig hoog.
Vanzelfsprekend kan een dergelijke gids niet volledig zijn, maar wie het komende seizoen een
zoektocht maakt langs de kusten (of in de grindgroeves) van Schleswig-Holstein zal veel plezier
beleven aan deze gids. De meeste sedimentaire gesteenten en veel van de fossielen zul je er
globaal mee kunnen thuisbrengen.

"Auf Fossiliensuche an der Ostsee" is een kloek, stevig gebonden
lees- en kijkboek van 272 pagina's, formaat 21x25 cm. Ook hier
maakt een overzichtelijke indeling het boek prettig toegankelijk.
In deel 1, een algemeen geologische inleiding is een kaart van
het Oostzeegebied opgenomen, met verwijzingen naar de
herkomstgebieden en de ouderdom van te vinden
gesteentetypes. In deel 2 worden in 20 pagina's allerlei soorten
afzettingsgesteenten in woord en beeld voorgesteld. Deel 3,
"Fossielhoudende gesteenten" (145 pagina's), omvat
chronologisch gerangschikte beschrijvingen en afbeeldingen van
vooral Zweedse en Deense lokaties die zwerfsteenmateriaal
hebben geleverd. Prachtige foto's van ontsluitingen op
bijvoorbeeld Öland, Gotland en Bornholm zijn om te watertanden.
In deel 4 (90 pagina's) zijn vertegenwoordigende fossielen
afgebeeld, zoals in de "veldgids", maar met veel meer tekst en
uitleg. En dat is dan ook het grote verschil met de veldgids: "Auf
Fossiliensuche" geeft niet alleen veel meer informatie, maar legt ook duidelijker verbanden tussen
de zwerfstenen en de oorspronkelijke afzettingen dan de veldgids. Het is een gedegen maar niet
moeilijk naslagwerk dat je thuis steeds binnen handbereik wilt hebben. Ook in dit boek zijn een
begrippenlijst en een uitgebreide index opgenomen. Een literatuurlijst nodigt uit tot verdere,
specialistische studie van een aansprekend gesteente of favoriete ontsluiting in Scandinavië. De
prijs is € 29,90. Een koopje voor zo’n aanwinst in de zwerfsteenliteratuur!
Op het tweede gezicht dus toch niet zo vreemd als het eerst leek, die twee verwante boeken.

