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Een vondst van

Emys orbicularis L.

Niek Kerkhoff

Nadere bestudering aan de hand van STUART

(1982) wijst op het middelste beenschildseg-

ment boven de kop, het proneurale (zie ook

fig. 2). De afmetingen komen overeen met de

schaal die Stuart geeft op blz. 29, fig.3.5,
waardoor hier sprake zal zijn vanEmys orbi-

cularis(LINNAEUS, 1758), de Europese moeras-

schildpad .

Stuart acht de aanwezigheid van Emys in

sedimenten van groot belang, daar hierdoor

een indicatie wordt gegeven met betrekking
tot de gemiddelde jaartemperatuur. Emys heeft

een hoge temperatuur nodig om de eieren te

laten uitkomen. Als biotoop zijn beken, meren

en stilstaand of zwak stromend water aange-

wezen.

In Engeland zijn enkele vondsten -in /> itu be-

kend van o.m. East Wretthara bij Thetford, Nor-

folk (gedateerd in het Flandrian=Holoceen)

en van Swanton Mor ley, Norfolk (gedateerd in

het Ipswichian=Eemien)
.

Verder is er nog een

aantal vondsten gedaan uit het Hoxnian (=Hol-

steinien) en het Cromerian.

Vondsten uit het Laat Holoceen zijn aanneme-

lijk door het feit, dat 7000 tot 5000 jaar

voor heden de gemiddelde jaartemperatuur ong.

2°C. hoger lag dan de huidige. Uit die peri-

ode zijn vooral ook uit Zweden en Denemarken

veel resten van Emtj* bekend.

Daar de vondst van de Maasvlakte uit opge-

spoten sediment van uiteenlopende diepten

stamt, is niet met zekerheid te zeggen in

welke periode het fragment geplaatst kan wor-

den. Vergelijking met vondsten van zoogdier-
resten, die in drie Maasvlakte-fauna's ge-

plaatst kunnen worden, maakt het waarschijn-

lijk, dat het schildpadfragment afkomstig is

uit de warme tussentijd Leerdam/Bavel. Uit

deze tijd zijn van de Maasvlakte resten bekend

Fig. 1 Proneurale van

(LINNAEUS, 1758).
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Alhoewel de bespreking van een niet tot

de zoogdieren behorend dier, of althans een

fragment daarvan, niet tot de prioriteiten

van onze Werkgroep behoort, lijkt de vondst

van een beenplaat uit het rugschild van een

moerasschildpad van belang.

Van de heer C. van Schaik, lid van onze

Werkgroep, ontving ik voor mijn collectie

een in eerste instantie niet te determineren,

diep zwart botfragment, afkomstig van de

Maasvlakte. Ons vermoeden, dat het een deel

van een rugschild van een schildpad betrof,

werd onlangs door de heer Van Kolfschoten

bevestigd (fig. 1).

Fig. 2 Schematische weergave van been-

schild- en hoornschilddelen (resp.

gekartelde en vloeiende lijnen) van

(naar MŁYNARSK
I, 1969). Het gear-

ceerde deel komt overeen met de Maasvlakte-

vondst.
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van o.m. Microtus agrestis,Microtus oecono-

mus,Desmana sp. ,
Trogontherium cuvieri,

Dicerorhinus etruscus,

Megaceros giganteus

Mammuthus meridionalis,

en Sus scrofa.

De hier genoemde soorten worden in Engeland

samen met Emys orbicularis gevonden in het

Hoxnian en het Cromerian. Daar tot nu toe in

het Maasvlakte-materiaal geen dateringen in

het Eemien, Holsteinien en Cromerien bekend

zijn, lijkt plaatsing van het beschreven frag-

ment in die tijden niet acceptabel.

Op grond van het uiterlijk lijkt ook het Laat

Holoceen onwaarschijnlijk.

Eens te meer is nu gebleken dat het aanbeve-

ling verdient om ogenschijnlijk waardeloze

fragmenten nauwkeurig te onderzoeken.
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