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Fossiele resten van

Emys orbicularis Linnaeus,1758,

De Europese Moerasschildpad,

van de Maasvlakte

Niek Kerkhoff

In de jaren 1967 tot 1975 werd ten zuiden van Hoek van Holland een groot

industriegebied aangelegd van uit de directe omgeving opgespoten zand. De

zuigdiepte bedroeg maximaal 42 meter. Met dit zand zijn grote hoeveelheden

fossielen van vooral zoogdieren aan het daglicht gekomen. Deze fossielen zijn

afkomstig van diersoorten die behoren tot drie verschillende fauna's, die

zijn te plaatsen in het Bavelien (ca. 900 000 jaar), het Weichselien (ca. 40 000

jaar) en het Holoceen (tot 10 000 jaar).
Deze fauna's zijn aangeduid met respectievelijk fauna I, fauna II en fauna III

(VAN KOLFSCHOTEN & VERVOORT, 1986).
In 1986 en 1987 werden op de Maasvlakte 6 fossiele resten van Emys orbicularis

verzameld (collectie N.C. Kerkhoff, Schiedam).

Morphologie

In dit artikel worden de bij de schildpadden
verwarrelde termen 'dorsaal' en 'ventraal'

(STUART, 1979) niet gebruikt, maar vervangen

door 'extern' en 'intern', zoals in fig.1 is

aangegeven.

Over de lengte van het rugschild liggen in

het raidden tussen twee rijen ribplaten (cos-

talen) acht neuraalplaten, die te beschou-

wen zijn als vervormingen van de wervellicha-

men: het zijn typisch vergroeide doornuit-

steeksels van de onderliggende wervels. De.

ribplaten zijn met de neuraalplaten en met

brugplaatjes aan de wervels verbonden (fig.
2).

Het rugschild (carapax) wordt gevormd door

1 nuchale, 8 neuralen, 2 rijen van 8 costa-

Fig. 1 de ’buitenzijde’ van het rug- en

buikschild wordt aangeduid met

’extern aanzicht’; de ’binnenzijde’ van het

rug- en buikschild wordt aangeduid met

’intern aanzicht’.

Schildpadden kenmerken zich door een rug-

en een buikschild, die uit diverse beenplaten

(overdekt door hoornplaten) zijn samengesteld,
waardoor de schilden een stevig pantser vor-

men. De meeste schildpadden behoren tot de

Suborde Cryptodira of 'halsbergers', die

hun kop in rechte lijn onder het rugschild
kunnen terugtrekken. 'Halswenders' (Suborde

Pleurodira), die alleen in Australië voor-

komen, buigen de kop in zijwaartse richting
onder het rugschild. Emys orbicularis behoort

tot de Cryptodira en kan tussen 25 en 35 cm

lang worden, waarvan 18 tot 20 cm worden in-

genomen door het schild en 6 tot 8 cm door

de staart. De wervelkolom bestaat uit 8 hals-

wervels, 10 rompwervels en 18 tot 33 staart-

wervels.

De meeste beenplaten van het rugschild vormen

met de rompwervels als het ware buiten het

lichaam gelegen ribben, zodat van een gedeel-

telijk uitwendig skelet gesproken kan worden.
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len, 2 rijen van 11 marginalen, 2 supra-pyga-

len en 1 pygale (zie fig.3).
De nekplaat (nuchale), de staartplaten (pyga-

len) en de randplaten (marginalen) zijn niet

met de wervelkolom vergroeid, maar zijn ont-

staan door verbening van de dieper gelegen

huidlagen. Het buikschild (plastron) bestaat

uit 2 epiplastrons, 1 endoplastron, 2 hyo-

plastrons en 2 xiphiplastrons (zie fig.3).

Voor het benoemen van de diverse onderdelen

gebruikt STUART (1979) andere dan de hierbo-

ven genoemde namen. In Cranium 3, 2, 76 (KERK-

HOFF, 1986) is de nekplaat naar MLYNARSKI

(1969) proneurale genoemd.

De randplaatjes (marginalen) worden aan de

neerwaarts gebogen rand naar het midden van

het rugschild toe dikker ten behoeve van de

aansluiting met het buikschild. Het buik-

schild vormt echter geen vaste verbinding

met het rugschild, maar is door middel van

ligamenten aan de laterale zijde van het

hyo- en hypoplastron daaraan verbonden.

Beide
'
scharnier'-constructies zijn kenmer-

kend voor Emys orbicularis.

.
Op de beenplaten kunnen groeistrepen voor-

komen, die als 'jaarringen' bij benadering
de ouderdom van het dier aangeven (pl.Ha).
Tevens vertonen de meeste beenplaten ondie-

pe groefjes, die de plaats aangeven waar

zich de overlappende hoornplaten hebben be-

vonden. Dit is onder meer het geval bij de

neuraalplaten 1, 3, 5 en 8, evenals bij de

costalen 2, 4, 6 en 8 (nummering van de kop

naar de staart), waar de groefjes in de

richting van de schildrand lopen.
De hoornplaten worden in dit artikel niet

benoemd omdat deze fossiel niet gevonden
worden.

Femur en humerus hebben een sterke krom-

ming, die het de achter- en voorpoten moge-

lijk maakt naar binnen in het schild te

draaien. De tibia scharniert daarbij tot

naast de femur en de radius tot naast de

humerus. Ook de scapula is in de lengte-

richting gekromd.
De v/at sponsachtige structuur van alle ske-

let-onderdelen lijkt wat op die van vissen.

(Deze gegevens werden ontleend aan BERGOU-

NIOUX, 1955; GRZIMEK, 1973; HOEDEMAN, 1973;

STAESCHE, 1928; WERMUTH; IJSSELING & SCHEY-

GROND, 1977 en persoonlijke informatie van

Brinkerink, 1987)

Fig. 2 Fragment rug schild ( intern aanzicht)

met costalen (CO), neuralen (N), wer-

vels en brugplaatjes.

(Naar CLAUS, GROBBEN & KÜHN, 1932)

Fig. 3 Carapax en plastron, ex-
tern aanzicht. De onder-

broken lijnen geven de aanslui-

ting van de hoornplaten op de

getekende beenplaten weer.

(Naar STUART, 1979)
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BIOTOOP EN VERSPREIDING

De Europese moerasschildpad is een warmte-

minnend dier, dat in waterrijke gebieden met

zandige oevers leeft. Nadat de paring in het

water heeft plaatsgevonden, worden de eieren

in ondiepe kuiltjes in het zand gelegd. Een

gemiddelde julitemperatuur van 20° C is voor-

waarde voor het uitkomen van de eieren. Dit

geschiedt veelal in juni of juli en soms nog

eens in augustus bij warm en droog weer.

Als de zomer te koud of te nat is, komen de

eieren niet uit, maar dit kan alsnog in het

volgende jaar onder betere omstandigheden

gebeuren. Niettegenstaande het feit, dat de

Europese moerasschildpad een warm klimaat

prefereert, kunnen volwassen dieren zelfs

na bevroren te zijn geweest hun vitaliteit in

een volgende warme periode terugkrijgen (GRZI-

MEK, 1973). Recent wordt Emys orbicularis in

West-Europa ten noorden van de 20° juli-iso-
therm zelden aangetroffen; deze moerasschild-

pad plant zich zo noordelijk niet voort. Uit

Nederland zijn enkele meldingen van recente

dieren bekend, vooral uit Limburg, maar het

zal hier waarschijnlijk uitgezette of uit ge-

vangenschap ontsnapte dieren betreffen

(SCHREUDER, 1946).

Volgens DEGERB0L & KROG (1951) valt de

noordgrens van de recente zich voortplanten-
de moerasschildpad in Frankrijk, Spanje en de-

len van de Balkan samen met de 20° juli-iso-
therm. Recent komt de Europese moerasschild-

pad ook voor in Zuidwest-Azie, Algerije en

Tunesie.

Uit het Pleistoceen is het voorkomen van

Emys orbicularisin diverse interglacialen in

Engeland bekend. De Engelse vondsten zijn ge-

dateerd als Cromerien, Holsteinien (Hoxnian),

Eemien (Ipswichian) en Holoceen (Flandrian).

Deze laatste datering komt overeen met die

van vondsten uit Zuid-Zweden, Denemarken en

Duitsland (STUART, 1979 en 1982; SUTCLIFFE,

1985).
Vondsten in Nederland wijzen evenzeer op het

voorkomen van Emys orbicularis in warme peri-

oden van het Pleistoceen, zoals die uit Tege-

len in het Tiglien (SCHREUDER, 1946), uit de

groeve Belvédère in een warm interval van het

Saalien (VAN KOLFSCHOTEN, 1985) en uit Voor-

schoten in het Vroeg Holoceen (VAN MAREN &

VAN WIJNGAARDEN, 1972; LOUWE KOOYMANS, 1985).

BESCHRIJVING

Resten van reptielen zijn tot in 1986 niet

op de Maasvlakte aangetroffen of herkend. In

1986 en 1987 zijn op verschillende locaties

in dit gebied echter drie delen van een cara-

pax, 1 deel van een plastron, een scapula en

een femur van Emys orbicularis aangetroffen.

De stukken zijn geregistreerd onder de nummers

RM 249, RM 2301, RM 3245, RM 3248, RM 3308

en RM 3424 (collectie Kerkhoff).

Fig. 4 RM 2301, nuchale, extern aanzicht.

a 32,2 mm b 37,8 mm c 17,5 mm

Kleur: diepzwart Plaat Ia

Fig. 5 RM 3245 en RM 3308, marginalen.
Links, extern aanzicht, rechts door-

snede.

RM 3245

4e marginale dext.
a 17,2 mm
b 24,9 mm
c¹ 8,9 mm craniaal
c² 6,6 mm caudaal
Kleur: lichtbruin
Plaat Ib

RM 3308

7e marginale sin.

a 21,6 mm

b 22, 6 mm

c¹ 9,3 mm

c² 8,3 mm

Kleur: donkerbruin

Plaat Ic
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DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Bij de skeletresten die op de Maasvlakte

zijn gevonden, zijn onderling verschillen op

te merken. Zo zijn RM 249 en RM 3245 aanzien-

lijk lichter van kleur en duidelijk minder

zwaar gefossiliseerd dan de overige stukken.

Kleurvergelijking geeft over het algemeen

geen betrouwbare informatie over de ouder-

dom van de te beschouwen stukken. Door kleur

vergelijking toe te passen op botfragmenten
uit eenzelfde, beperkt gebied,en door onder-

linge kleurverschillen in te passen in de

in de inleiding genoemde drie Maasvlakte-

fauna's, wordt deze niet-absolute factor

meer betrouwbaar.

STUART (1979, 1982) meldt pleistocene vond-

sten van Emys orbicularisin Engeland uit

het Cromerien, Holsteinien, Eemien en Holo-

ceen. Uit Nederland zijn schildpadfossielen
bekend uit het Tiglien, een warm interval

van het Saalien en het Holoceen.

Emys orbicularis komt alleen voor in warme

perioden, zodat een Weichselien-ouderdom

van de fossielen kan worden uitgesloten.

Fig. 6 RM 3248, hyoplastron sin.,
itern aanzicht.

a 43,4 mm

b 46,3 mm

c 23,3 mm

d ?7, 9 mm

Kleur: donkerbruin
Plaat Id

Fig. 7 RM 249, scapula sin,

a 27, 6 mm

b 14,4 mm

c 10,0 mm

Kleur: lichtbruin
Plaat Ie

Fig. 8 RM 3424, femur sin., waarvan de
distale epiphyse ontbreekt.

links

a 11,2 mm

b 9,3 mm

c 30,9 mm

d 3,7 mm

mediaal aanzicht

rechts

a 8,4 mm

b 9,0 mm

c 30,9 mm

d 2,9 mm

e 11,4 mm

posterieur aanz.

Kleur: bruin

Plaat IIb tem IIe
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Op grond van het bovenstaande en door de fos-

silisatiegraad en daarmee samengaande kleur-

nuancering worden de donkere, zwaar gefossi-

liseerde resten van de Europese moerasschild-

pad RM 2301, RM 3248, RM 3308 en RM 3424 in

fauna I (Bavelien) geplaatst. Het is opmerke-

lijk, dat deze fossielen qua structuur en

kleur overeenkomen met het schildpadmateriaal

uit Tegelen. Dit materiaal uit verschillende

collecties wordt in samenhang met het materi-

aal van de Maasvlakte thans nauwkeurig onder-

zocht (Kerkhoff, in prep.).

De lichtgekleurde en minder zwaar gefossili-
seerde stukken RM 249 en RM 3245 worden in

fauna IC van de Maasvlakte geplaatst. Dit

op grond van het feit, dat deze stukken in

kleur en fossilisatiegraad overeenstemmen

met andere holocene botresten in de collec-

te van de Maasvlakte.

Alleen in het Vroeg Holoceen voldoet het

klimaat aan de voorwaarden waaronderEmysorbicularis
zich kan voortplanten, zodat

beide laatstgenoemde stukken als Vroeg Holo-

ceen gedateerd worden.

Summary
Fossil parts of reptiles are rather rare in the Netherlands. In this paper some parts of

the carapace, the plastron, a scapula and a femur of Emys orbicularis LINNAEUS, 1758 are

described. These pieces were found on the Maasvlakte, province of Zuid-Holland, the Nether-

lands. It is concluded that the fossils from the Maasvlakte are of Bavelian (fauna I) and

of Flandrian (fauna III) age.
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PLAAT I

a. RM 2301, nuchale

1.: extern aanzicht

r.: intern aanzicht

b. RM 3245, 4e marginale dext.

1.: extern aanzicht

r.: intern aanzicht

c. RM 3308, 7e marginale sin.

1.: extern aanzicht

r.: intern aanzicht

d. RM 3248, hyoplastron sin.

1.: extern aanzicht

r.: intern aanzicht

e. RM 249, scapula sin.

VERKLARING VAN DE PLATEN

PLAAT II

a. RM 3248, hyoplastron sin.

detail

b. RM 3424, femur sin.

lateraal aanzicht

c. RM 3424

mediaal aanzicht

d. RM 3424

anterieur aanzicht

e. RM 3424

posterieur aanzicht
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