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Voor het eerst worden a lie in Nederlandse collecties voorkomende res ten van Emys orbicularis (Lin
naeus, 1758) beschreven die at'komstig zijn uit kleigroeven bij Tegelen. Verschillen in kleur en struc
tuur van de fossielen zijn te verklaren door de grondsoort waarin 'zij zijn gevonden. In de groeven 
wisselen lichtgekleurde zandige kleien af met donkergrijs-blauwe zware klei. In sommige groeven 
ligt een Waalien-laag over een laag uit het Tiglien. Er zijn geen gegevens bekend over de vondst • 
omstandigheden. Het is mogelijk, dat de fossielen niet alleen uit Tiglien-lagen, maar ook uit Waalien
lagen afkomstig zijn. De lengte van peripheralen staat in relatie tot de lengte van het rugschild. De 
meeste fossiele peripheralen uit de omgeving van Tegelen tonen aan, dat de pleistocene moeras
schildpad kleiner was dan de recente soortgenoot. 

Fossil remains of the European pond tortoise Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) from Tegelen, the 
Netherlands [in Dutch) -For the first time all fossil remains in Dutch collections of Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) from the clay pits near Tegelen (Tite Netherlands) are described. Differences in 
colour and structure of the fossils probably correspond with light coloured sandy clay beds and heavy 
mineral-assemblaged dark grey and blue clay beds in which the fossils have been found. In some pits 
a \Vaalien clay bed overlays a Tiglien-dated clay bed. No infonnation can be provided about the 
depths in which the fossils have been found. Therefore it is doubtful that all fossils are ofTiglien age. 
The length of peripherals is related to the length of the carapax. Most of the Tiglian fossil peripherals 
indicate that the pleistocene Emys orbicularis was smaller than the holocene pond tortoises. 

Correspondentie: Niek C. Kerkltoff, Natuunnuseum Rotterdam, postbus 23452, 3001 KL Rotter
dam, Nederland 
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Reeds omstreeks 1897 verzamelde de medisch 
student L. Stijns fossiel materiaal uit de groeven 
Canoy-Herfkens en Smulders bij Tegelen. Dit 
materiaal werd door hem later ter hand gesteld 
aan Prof. Dr. E. Dubois, toenmalig conservator 
van het Teylers Museum in Haarlem. Tussen 
1900 en 1910 verzamelde Dubois zelf ook fos
sielen uit Tegelen. In 1905, 1906 en ook in 1920 
werden nog enige collecties aan het Teylers Mu
seum toegevoegd. Dubois (1904a,b) was de eer-

ste die over de fossielen uit Tegelen berichtte. In 
zijn publikatie van 1904 verme1dde Dubois ook 
als eerste het vootkomen van fragmenten van de 
moerasschildpad, die hij Cistudo lutraria Mar
sili noemde, welke naarn hij later verbeterde in 
Cistudo lutaria Marsili. Later werd er uitvoerig 
over fossielen van Tegelen gepubliceerd door 
Bernsen (1930-1934), die op het Tegelen
materiaal promoveerde en door Schreuder 
(1946a,b) die het voorkomen van de moeras-



Figuur I T egelen en omgeving met de kleigroeven 
Russei-Tiglia-Egypte (I), Canoy-Herikens (2), 
Russei-Tiglia (3), Gussen (4) en Op 't Veld (5); naar 
Kortenbout van der Sluis & Zagwijn ( 1962) en 
Kortenbout van der Sluis pers. eo mm. ( 1987) 

schildpad meldde. Zij maakte Cistudo lutaria 
Marsili tot synoniem van Emys orbicularis L., 
1758. Wemmth en Mertens (1977) zetten uiteen, 
dat de correcte schrijfwijze Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) is. 

Sinds Schreuder is niet meer over de moeras
schildpad van Tegelen gepubliceerd, hoewel de 
hoeveelheid materiaal sindsdien is toegenomen, 
vooral in de vijftiger, begin zestiger jaren Dit 
materiaal wordt bewaard in de collectie van het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden, 
bij de codering van de stukken te noemen RGM 
(Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, 
thans deeluitmakend van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum). Deze fossielen zijn 
provisorisch gedetermineerd en de gegevens zijn 
weergegeven op collectie-etiketten. Een uitge
breide beschrijving ontbreekt. De op de collec
tie-etiketten vem1elde determinatie-gegevens 
blijken veelal onvolledig of onjuist te zijn. Naast 
het materiaal in het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum en het Teylers Museum is er nog een 
kleine collectie Emys-materiaal in het Natuur
historisch Museum te Maastricht aanwezig en 
enkele fragmenten in de prive-collectie van J.P. 
Brinkerink te Baam. Hiema worden alle in 
Nederlandse collecties aanwezige fragmenten 
van Emys uit de omgeving van Tegelen op-
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nieuw, voor het grootste deel voor het eerst be
schreven 

DE GROEVEN 
Drs. G. Kortenbout van der Sluijs meldt 
(pers.comm.), dat fossiel materiaal, waaraan hij 
zelf onderzoek heeft gedaan, afkomstig was uit 
de groeven Russel-Tiglia-Egypte, Canoy-Herf
kens, Russel-Tiglia, Gussen, Op 't Veld. Beide 
Iaatstgenoemde groeven waren eenmansbe
drijfjes van zeer geringe omvang. In figuur 1 is 
op aanwijzing van Kortenbout van der S1uijs de 
ligging van de groeven aangegeven. 

MORPHOLOGIE VAN DE EUROPESE 
MOERASSCHILDPAD 
Schildpadden kenmerken zich door het bezit van 
een benig rugschild (carapax) en buikschild 
(plastron). De schilden zijn uit segmenten 
samengesteld. De beenplaten zijn overdekt door 
hoornplaten, welke laatste niet fossiel worden 
gevonden De lengte van het rugschild kan bij 
volwassen dieren ongeveer 20 cm bedragen 
(IJsseling & Scheygrond, 1977). Voor het be
noemen van de verschillende schildsegmenten 
worden bier de termen intern en extern gebruikt, 
zoals in figuur 2 is weergegeven. Over de lengte 
van het rugschild liggen in het midden tussen 
twee rijen ribplaten (pleuralen) acht neuraal
platen De ribplaten zijn met de neuraalplaten en 
met ribjes (brugplaatjes) aan de wervels verbon
den. Het rugschild wordt gevormd door 1 nu
chale, 8 neuralen, 2 rijen van 8 pleuralen, 2 rijen 
van 11 peripheralen, 2 supra-pygalen en 1 py
gale. Sommige auteurs gebruiken voor een deel 
van de genoemde elementen afwijkende namen. 
De nekplaat (nuchale), de staartplaten (pygalen) 
en de randplaten (peripheralen) zijn niet met de 
wervelkolom vergroeid; zij zijn ontstaan door 

Figuur 2 De buitenzijde van het rug- en buikschild 
wordt aangeduid met 'extern aanzicht' , de binnenzijde 

met 'intern aanzicht' 

extern 
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vetbening van de dieper gelegen huidlagell Het 
buikschild (plastron) bestaat uit 2 epiplastrons, 1 
entoplastron, 2 hyoplastrons, 2 hypoplastrons en 
2 xiphiplastrons. De randplaatjes van de carapax 
worden aan de neerwaarts gebogen rand naar het 
midden van het rugschild toe di.kker ten behoeve 
van de aansluiting met het buikschild. Het buik-

I 
schild vormt echter geen vaste verbinding met 
het rugschild, maar is door middel van ligamen
ten aan de laterale zijde van het hyo- en hypo
plastron daaraan verbonden. De meeste been
platen vertonen ondiepe groefjes, die de plaats 
aangeven waar zich de overlappende boom
platen hebben bevonden. Dit is het geval bij de 

Figuur 3 --a Carapax in intern aanzicht met P I t/m XI: peripheralen; nu=nuchale; n I t/m VII : neuralen ; 
PL=pleuralen; SP=suprapygale; p=pygale --b Carapax in extern aanzicht; de dikke lijn geeft de plaats van de 

groefjes aan waar de hoornplaten de benige platen overlappen --c Plastron in intern aanzicht met epi=epiplastron; 
ent=entoplastron; hyo=hyoplastron; hypo= hypoplastron; xiphi=xiphiplastron --d Plastron in extern aanzicht; de 

dikke lijn geeft de plaats aan waar de hoornplaten de benige platen overlappen. Naar Ullrich 1983 

p I 

a b 

c d 



I 
nuchale, alle peripheralen, de neuraalplaten 
1,3,5 en 8 en de pleuralen 2,4,6 en 8 (nummering 
van de kop naar de staart). Figuur 3 toont de 
Jigging van de verschillende carapax- en 
plastronfragmenten in zowel extern als intern 
aangezicht. Femur en humerus zijn sterk ge
kromd, waardoor de achter- en voorpoten ge
makkelijk binnen het schild gedraaid kunnen 
worden. De benige fragmenten hebben een wat 
sponsachtige structuur, die wat op die van vissen 
lijkt. 

METHODE 
De uit de omgeving van Tegelen afkomstige 
fragmenten worden naar collectie, vindplaats en 
collectienummer beschreven. Hierbij worden de 
volgende opmerkingen geplaatst. 

De letterlijke tekst van het oorspronkelijke 
collectie-etiket wordt direct gevolgd door een 
figuur waarin de plaats van het fragment in 
het schild schematisch is weergegeven (fi
guur 4, naar Stuart 1979). Bij deze schema's 
is het plastron in intern aanzicht en de carapax 
in extern aanzicht afgebeeld (beiden zijn dor
saal bekeken). Hierna volgt een revisie c.q. 
beschrijving. 

Figuur 4 Een voorbeeld van een beschreven fragment 
(zwart) in de carapax (links) en in het plastron (rechts) 

2 Indien er onder een collectienummer meer 
dan een fragment is geregistreerd, dan zijn 
deze fragmenten nu voorzien van het oor
spronkelijke nummer, gevolgd door een letter 
(A,B,C, enz.). 

3 Te fragmentarische stukjes werden niet ge
nummerd, maar blijven bij de genummerde 
fragmenten bewaard. Soms zijn in het ver
leden bij elkaar passende fragmenten aan el
kaar gemonteerd. In enkele gevallen kon ook 
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nu weer ecn aantal fragmenten met eenzelfde 
collectienummer worden samengevoegd 
doormiddel van Velpon. Er is niet getracht 
fragmenten met verschillende collectienum
mers tot een meer herkenbaar geheel samen te 
voegen. 

4 Waar mogelijk zijn maten genomen met be
hulp van een schuifmaat van het merk Mitu
toyo (1/20 mm nauwkeurig). De rnaten zijn in 
rnillimeters weergegeven. 

5 De maten van meetbare fragmenten zijn na de 
beschrijving in tabellen opgenomen (Tabel 1 
tot en met 4). De lengternaten van peri
pheralen hebben geleid tot de conclusie, dat 
de lengte van een peripherale een indicatie 
geeft van de totale lengte van de carapax. (Zie 
'Maten en meetresultaten'). 

6 Indien zowel de lengte als de breedte van een 
stuk als fragmentarisch zijn te beschouwen, 
zijn geen rnaten vermeld. 

MATERIAAL 
Het bestudeerde rnateriaal behoort tot de vol
gende collecties. 

Collectie Nationaal Natuurhistorisch 
Museum te Leiden (voormalig RGM) 
-afkomstig uit de groeve Canoy-Herfkens zijn 

de collectienummers RGM 72159, 74355, 
75114,75114+,79124,79127,8557~85609 

en 95045. 
-afkomstig uit de groeve Gussen is collectie

nummer RGM 86600. 
-afkomstig uit de groeve Russel-Tiglia is 

collectienummer RGM 52933. 
-afkomstig uit de groeve Op 't Veld zijn de 

collectienummers RGM 36611, 36995, 87057 
en 94985. 

-afkomstig uit de groeve Russel-Tiglia-Egypte 
zijn de collectienummers RGM 37005, 
37007,85941,87187 en 103155. 

-van onbekende herkomst uit de omgeving van 
Tegelen is collectienummer RGM 53207. 

-van onduidelijke herkomst ('tussen Geleen en 
Mook') is collectienummer RGM 79786; het 
is mogelijk, dat RGM 79786 ook afkomstig is 
uit de groeve Canoy-Herfkens, omdat bij 
RGM 79124 naast de naam van deze groeve 
ook de toevoeging 'tussen Geleen en Mook' 
voorkomt. 
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Collectie Teylers Museum (TM) te 
Haarlem. 
-"Uit de klei van Tegelen", zonder verrnelding 

van de groeve(n). Waarschijnlijk atkomstig 
uit de groeve Canoy-Herfkens, zoals is op te 
maken uit een artikel van Dubois (1904), zijn 
de collectienummers 16216, 16217 en 16218. 

Collectle Natuurhistorisch Museum 
Maastrlcht (NMM) 

-Drie ongenummerde stukken, waarvan er een, 
een carapax, atkomstig is uit de groeve 
Russel-Tiglia (Schreuder, 1946). De juiste 
herkomst van de andere stukken is niet be
kend. 

Collectie J.P. Brinkerink te Baarn 
-Elffragmenten atkomstig uit de groeve Russel

Tiglia-Egypte, verzameld in 1977. Bij de 
fragmenten zijn op een etiket de karte
ringsnummers Teg. 5/4, Teg. 6/4 en Teg. 7/3 
verrneld. 

BESCHRIJVINGEN EN REVISIES 
De mate waarin de fragmenten zijn gefossili
seerd duidt op verschillen in de omstandigheden 
waarbij fossilisatie heeft plaats gevonden Licht
gefossiliseerde fragmenten met een brokkelige, 
niet harde structuur zijn lichtbruin tot geel van 
kleur. Fragmenten met een dichte, harde struc-

Figuur 5 RGM 74355, achterste helft plastron met aan 
beide zijden hypoplastron en xiphiplastron ; de 
gearceerde delen tonen de ontbrekende fragmenten 

tuur vertonen kleurvariaties van donkerbruin tot 
zwartgrijs. Enkele fragmenten met een dichte, 
harde structuur zijn roestbruin verkleurd. Onder
linge kleurverschillen kunnen ten dele worden 
toegeschreven aan het feit, dat sonunige fos
sielen zijn geconserveerd met een onbekend 
middel. Behandeling met welk midde1 dan ook 
verdiept in enige mate de oorspronkelijke kleur. 
Omdat vaak binnen een vindplaats bovenge
noemde verschillen voorkomen leek het niet zin
vol deze verschillen per fragment te noemen 
Toch past een nadere beschouwing, waarvoor 
wordt verwezen naar de discussie. Hieronder 
volgen per collectie en vindplaats (groeve) be
schrijvingen en revisies van het bestudeerde ma
teriaal. 

COLLECTIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Groeve Canoy - Herfkens 
1 RGM 72159 Collectie-etiket: St.72159 EMYS ORBICU

LARIS L., fragmenten v.h. rugschild. Tiglien. Nederl., 

Limb., Geb.T.N.v.d.Geleen, Tegelen, Groeve Canoy

Herfkens. Coii.Prof.v.d.VIerk & Kortenb., 11-3-1954. 

Revisie: RGM 72159 hypoplastron sin., randfragrnent; 

RGM 72159A xiphiplastron sin., randfragrnent; onge

nummerd: zeer klein fragment indet. 

2 RGM 74355 Collectie-etiket: St.74355 EMYS spec., ach

terste helft van het plastron, costale 1 sin., costale 5?, 

marginale 9 dext., marginale 4 dex1. Tiglien. Limburg, 

Tegelen, Groeve Canoy-Herfkens. Coii.Prof.v/d Vlerk & 

Kortenbout v/d Sluijs, 14-4-1955. 
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Revisie: caraptufragmenta•: RGM 74355A fragment 

pleurale 5 sin., samengesteld uit 2 fragmenten , breedte 

14.4nun; RGM 743558 pleurale I sin., samengesteld uit 

2 fragmenten; RGM 74355C peripherale 9 dext., samen

gesteld uit 2 fragmenten, lengte 20.6 nun, breedte 21.8 

mm; RGM 743550 fragment peripherale 3 dext., lengte 

20.2 mm, breedte 16.4nml; 

Revisie: plastronfragmenten: RGM 74355 achterste helft 

plastron, samengesteld uit 32 fragmenten (fig. 5), lengte 

ea 99 mm, breedte ea 96 nun; deze maten zijn niet in de 

tabellen opgenomen, daar door het monteren van de frag

menten de totale waarden niet exact zijn te bepalen (Piaat 

I, 1). 

3 RGM 75114 Collectie-etiket: S.t.75114 c.f. EMYS spec., 

carapax, plastron, fragmenten van femur en andere been

deren. Tiglien. Limburg, gebied ten N.v.d.Geul. Tegelen, 

Groeve Canoy-Herfkens. Coll.Prof.v.d. Vlerk & Korten

bout v.d. Sh.iijs, 28 Oct. 1954. 

Figuur 6 (rechter afbeelding) RGM 751 14C femur dext. 

Revisie: RGM 75114 fragment nuchale, samengesteld uit 3 

fragmenten (Plaat I!, I); RGM 75114A fragment peri

pherale, san1engesteld uit 2 fragmenten; RGM 751148 

peripherale 6 sin., lengte 18.8 nun, breedte 19.4 mm; 

RGM 75114C femur dext., distale epiphyse ontbreekt, 

proximale epiphyse verlijmd en beschadigd (Figuur 6, 

Plaat 11, 2 en 3); RGM 751140 fragment tibia(?) zonder 

epiphysen (Piaat 11, 2); RGM 75114E fragment diaphyse 

indet. (Plaat ll, 2); ongenummerd: 14 kleine fragmenten 

indet., waarschijnlijk van de carapax. 

- RGM 75114+ Collectie-etiket: zie bij RGM 75114, 

gereconstrueerde carapax (Piaat VII en VIII). 

Beschrifving: de uit tientallen fragmenten gereconstrueerde 

carapax heeft een lengte van ea 182 mm, een breedte van 

ea 131mm en een hoogte van ea 94 mm. Het valt op, dat 

de hoogte in een onjuiste verhouding tot de lengte staat. 

Ook de lengte-breedte-verhouding lijkt niet juist, mede 

waardoor de carapax een te bol aanzien heeft. Dit wordt 

bevestigd door de reconstmctie te vergelijken met de 

complete carapax van een recent exemplaar uit de collec-

DEINSEA I, 1994 

tie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden, 

collectienununer Cat.ost.b.: 

RGM 75114+ 

Cat.ost.b. 

lengte 

182 

195 

breedte 

131 

159 

hoogte lengte : hoogte 

94 mm 1.94 

60 mm 3.25 

Dat de ratio L : H = 1.94 een afwijking in de verhou

dingen aangeeft wordt bevestigd door metingen die Ull

rich (1984) heeft gepubliceerd. De uitkomsten daarvan 

zijn 3.13, 3. 15, 3.31, 2.62, 3.33, 3.38, 3.10 en 3.00, welke 

de uitkomst 3.25 van het recente exemplaar Cat.ost.b. be

naderen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat Ullrich er 

op wijst, dat afwijkingen in het schild door vergroeiingen 

voor kunnen komen. Zowellinks als rechts ontbreekt de 

lie peripherale, waardoor de carapax te kort is en de 

lengte-hoogte-verhouding wordt verstoord. Aan de lin

kerzijde is op de plaats van de lOe Iinkse peripherale een 

IOe rechtse peripherale gemonteerd. De peripherale die 

op de plaats van de I Oe rechter peripherale is geplaatst is 

een 4e peripherale dext. Op de plaats waar zich de pygale 

moet bevinden is een ondefinieerbaar carapaxfragment 

aangebracht. De carapaxonderdelen, uitgezonderd de 

meeste peripheralen, zijn te fragmentarisch om te meten. 

De maten van de peripheralen zijn in Tabel 2 weer

gegeven. 

- RGM 75114+ (vervolg) gereconstrueerde plastron (Plaat 

VII). 

Beschrijving: het uit vele niet gemeten fragmenten gerecon

strueerde niet complete plastron heeft een lengte van ea 

186 mm en een breedte van ea I 09 mm. Het vertoont in 

intern aanzicht aan de rechterzijde een onnatuurlijke uit· 

stulping, kennelijk veroorzaakt door onnauwkeurige 

aansluiting van hypoplastronfragmenten en het inpassen 

van een, gezien het onlogisch verloop van de dwars

groeve, foutief fragment. De lengte van het plastron is 

groter dan die van de carapax. Dit is onnatuurlijk en wel

licht veroorzaakt door de reconstructiefouten in de ca

rapax en het plastron. De soms grote maatverschillen (zie 

Tabel 2) tussen de peripheral en sin. en dext. met de gesig

naleerde reconstructiefouten duiden er op, dat voor de 

reconstructie van zowel carapax als plastron van frag

menten van verschillende individuen gebmik is gemaakt. 

Het is niet bekend wanneer en door wie de reconstructies 

zijn vervaardigd. 

4 RGM 79124 Collectie-etiket: St.79124 EMYS spec. Tig

lien. Marginale. Z.-Limburg, t.N.v.d.Geleen tot Mook, 

Tegelen. Groeve Canoy-Herfkens. Coii.Prof.v.d. Vlerk & 

Kortenbout v.d. Sluijs, 26-1-1956. 
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Revisie: RGM 79124 xiphiplastron sin., randfragment. 

S RGM 79127 Collectie-etiket: St.79127 EMYS spec. Cos

tale, marginale, endoplastron, hyoplastron dext., epiplas

tron sin., hyoplastron dext., hyoplastron sin. Zuid-Lim

burg, t.N.v.d.Geleen tot Mook, Tegelen, Groeve Canoy

Herfkens. Coii.Prof.v.d.VIerk & Kortenbout v.d. Sluijs, 

26-1-1956. 

Revisie: RGM 79127 hyoplastron sin. + dext., samengesteld 

uit 7 fragmenten (Piaat II, 4), sin. lengte 41.6 mm, 

breedte 45.6nun; dext. lengte --, breedte 46.2 mm; RGM 

79127A hyoplastron sin. + fragment dext. + entoplastron 

(Plaat Ill, 1), sin. lengte 46.9 mm, breedte 25.8 mm; en

toplastron, lengte 31.6 mm , breedte 25.8 mm; RGM 

79127B epiplastron dext. (Plaat III, 5), lengte 41.0 mm, 

breedte 23.2 mm; RGM 79127C epiplastron sin. (Piaat 

III, 4), breedte 28.8 mm; RGM 79127D pleurale 2 of 4, 

samengesteld uit 4 fragmenten (Plaat III, 2), lengte 53.5 

mm, breedte 19.3 nun; RGM 79127E peripherale 9 sin. 

(Piaat III, 3), lengte 20.9 mm, breedte 23.2 mm. 

6 RGM 85579 Collectie-etiket: St.85579 EMYS spec. Ti-

glien. 2 fragm. van plastron. Tegelen, Groeve Canoy

Herfkens. Coii.Kortenbout v.d.Siuijs, zomer 1951. 

Revisie: RGM 85579 fragment epiplastron dext., samenge

steld uit 3 fragmenten. 

7 RGM 85609 Collectie-etiket: St.85609 FMYS spec. Tig

lien. Fragm. van carapax en plastron. Tegelen, Groeve 

Canoy-Herfkens. Coii.Kortenbout v.d.Siuijs, zomer 

1951. 

Revisie: RGM 85609 hyoplastron sin., randfragment; RGM 

85609A xiphiplastron dext., randfragment; RGM 

85609B hyoplastron sin., randfragment, samengesteld uit 

3 fragmenten; ongenummerd: 21 zeer klein~ fragmenten 

van zowel carapax- als plastron. 

8 RGM 95045 Collectie-etiket: St.95045 EMYS spec. Tig

lien. Fragmenten van plastron.Tegelen, groeve Canoy

Herfkens. Coii.Kortenbout v.d.Siuijs, zomer 1951. 

Revisie: RGM 95045 hypoplastron sin., randfragment; 

ongenummerd: 12 fragmenten indet., waarschijnlijk van 

hyoplastron. 

COLLECTIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Groeve Gussen 
1 RGM 86600 Collectie-etiket: St.86600 EMYS spec. Tig

lien. fragm. van hypoplastron dext. Tegelen, groeve Gus

sen. Coli.Prof.v.d.Vlerk & Kortenbout v.d. Sluijs, 20-6-

1957. 



Revisie: RGM 86600 hypoplastron dext., randfragment, 

samengesteld uit 2 fragmenten (Plaat IV, 1). 

COLLECIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM- Groeve Op 't Veld 
1 RGM 36611 Collectie-etiket: ST.36611 Schildpad. Frag

ment van rugschild. Tegelen, groeve J.Op 't Veld. 

Coll.Prof.v.d.Vlerk. Mei 1949. 

Revisie: RGM 36611 xiphiplastron sin., samengesteld uit 4 

fragmenten, (Plaat IV, 2) lengte 56.8 mm, breedte 49.7 

mm; RGM 36611A peripherale 5 sin. (Plaat IV, 3), Iengte 

18.2 mm, breedte 24.4 nun. 

2 RGM 36995 Collectie-etiket : ST.36995 Schildpad. Frag

ment v. Rugschild. Tegelen, groeve STF. Op 't Veld. 

Augustus 1949. 

R evisie: RGM 36995 peripherale 8 dext. , lengte 19.7 nun, 

breedte 23.3 mm; ongenummerd: een zeer klein fragment 

indet. 

3 RGM 87057 Collectie-etiket: St.87057 EMYS spec. 

Tiglien. Fragm. van plastron. Tegelen, Groeve St. Op Het 

Veld. Coll.Prof.v.d.Vlerk & Kortenbout v.d. Sluijs, 2-11-

50. 
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Revisie: RGM 87057 entoplastron, onderste helft (Plaat IV, 

4); RGM 87057A fragment hyoplastron sin., samenge

steld uit 2 fragmenten; RGM 870578 fragment epi

plastron dext., samengesteld uit 3 fragmenten; RGM 

87057C fragment hyoplastron sin. ; RGM 870570 frag

ment hypoplastron dext.; RGM 87057E xiphiplastron 

sin., randfragment; RGM 87057F fragment hyoplastron 

sin.; RGM 87057G fragment hyoplastron sin.; RGM 

87057H peripherale 5 sin., lengte 16.4 mm,breedte 11.6 

mm; RGM 870571 fragment hyoplastron sin. ; RGM 

87057J fragment hypoplastron dext.; ongenummerd: een 

zeer klein fragment indet. 

4 RGM 94985 Collectie-etiket: St.949_85 EMYS spec. frag

menten van plastron, Tiglien, Tegelen, groeve St. op het 

Veld. Coll.Kortenbout v.d.Sluijs, mei 1950. 

Revisie: RGM 94985 xiphiplastron sin., randfragment; 

RGM 94985A peripherale 5 sin., samengesteld uit 2 frag

menten, lengte 15.4 mm, breedte 15.2 nun; RGM 

949858 fragment hyoplastron, samengesteld uit 2 

fragmenten; RGM 94985C fragment peripherale indet. ; 

RGM 949850 fragment hyoplastron dext., samengesteld 

uit 4 fragmenten; RGM 94985E fragment hyoplastron, 

samengesteld uit 2 fragmenten; RGM 94985F fragment 

hyoplastron, samengesteld uit 2 fragmenten; RGM 

94985G fragment hyoplastron; RGM 94985H fragment 

hyoplastron, samengesteld uit 7 fragmenten; ongenum

merd: 3 zeer kleine fragmenten indet. 

COLLECTIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Groeve Russel - Tlglia 
1 RGM 52933 Collectie-etiket: St.52933. Schildpad. 

Tegelen, tussen fabriek Teeuwen en Groeve Russei

Tiglia. Coll .T.v.d.Hammen, Dec. 1948. 
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Revisie: RGM 529333 aaneengelijmde peripheralen 8, 9, lO 

dext. (Plaat V, 2), lengte resp. 24.4, 24.7, 22.4 mm, 

breedte resp.32.0, 27.2, 25.4 nun; RGM 52933A frag

ment pleurale, samengesteld uit 2 fragmenten met frag

ment aan de interne zijde van het brugplaatje (Plaat V, 1). 

COLLECTIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Groeve Russel - Tiglia - Egypte 
1 RGM 37005 Collectie-etiket: St.37005. Schildpad. Frag

ment van rugschild. Tegelen, groeve Russel-Tiglia 

(Egyptc). Coii.Prof. v.d. Vlerk, Juni 1949. 

Revisie: RGM 37005 xiphiplastron de.\.i. , samengesteld uit 7 

fragmenten (l'laat IV, 5), lengte 59.2 mm, breedte 49.6 

mm; ongenummerd: een buisje gruis. 

2 RGM 37007 Collectie-etiket: St.37007 Schildpad. Fragm. 

van rugschild. Tegelen, Groeve Russel-Tiglia (Egypte). 

Coli. Prof. v.d.VIerk, Juni 1949. 

Revisie: RGM 37007 periphcrale 9 dell.i., lengte 15.8 mm, 

breedtc 22.2 nun; RGJ\1 37007 A fragment hyoplastron 

sin. 

3 RGM 85941 Collectie-etiket: St.85941 EMYS spec. Tig

lien. Fragm. van plastron. Tegclcn, Groeve Russel-Tiglia

Egypte. Coli. Prof.v.d. Vlerk & Kortenbout v.d. Sluijs. 

I 
Revisie: RGM 85941 fragment hypoplastron dext., samen

gesteld uit 5 fragmenten (Piaat V, 3), lengte 43.0 mm, 

breedte 52.2 mm; RGM 85941A epiplastron dext. (Piaat 

V, 4), lengte 52.4 mm, breedte 27.5 mm; RGM 85941B 

fragment hyoplastron sin., samengesteld uit 3 fragmen

ten; RGM 85941C peripherale 10 dext., lengte -- , 

breedte 22.8 mm; RGM 85941D hyp(>plastron sin., rand

fragment. 

4 RGM 87187 Collectie-etiket: St.87187 EMYS spec. Tig

licn. Fragm. van plastron. Tegelen, Groeve Russel-Tiglia

Egypte. Coli. Prof. v.d. Vlerk & Kortenbout v.d. Sluijs, 2 

Dec. 1957. 

Revisie: RGl\1 87187 hypoplastron sin., samengesteld uit 2 

fragmenten (Piaat V, 5), lengte 52.0 mm, breedte 58.8 

mm. 

5 RGM 103155 Collectie-etiket: St.l03155 EMYS spec. 

Tiglien. 2 fragm~nten van carapax. Tegelen, Groeve 

Russel-Tiglia-Egypte. Coli. Kortenbout v.d. Sluijs, 25 

Juli 1961. 

Revisie: RG!\113155 fragment pleurale 3 sin., samengesteld 

uit 2 fragmenten, lengte 40.5 mm, breedte 20.9 mm, met 

fragment aan de interne zijde van het brugplaatje (Piaat V, 

6); RGM 103155A fragment pleurale, breedte 19.6mm. 

COLLECTIE NA TIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Onbekende herkomst uit de 
omgeving van Tegelen 
I RGM 53207 Collectie-etiket: ontbreekt. 

(schildschema: zie volgende pagina links boven) 

Revisie: RGM 53207 fragment hyoplastron sin., samenges

teld uit 2 fragmenten. 
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COLLECTIE NATIONAAL NATUURHISTORISCH 

MUSEUM - Onduidelijke herkomst (tussen 
Geleen en Mook) 
1 RGM 79786 Collectie-etiket: St.79786 EMYS spec. Tig

lien. fragm. v. plastron en carapax, Zuid-Limburg, tussen 

Geleen en Mook, Tegelen, Coii.Prof.v.d. Vlerk & Korten

bout v.d. Sluijs, 13 Juni 1956. 

Revisie: RGM 79786 epiplastron sin., randfragment, 

samengesteld uit 2 fragmenten (Piaat VI, 4); RGM 

79786A fragment hyoplastron dext., samengesteld uit 6 

fragmenten (Plaat VI, 2); RGM 79786B fragment hyo

plastron sin. , samengesteld uit 2 fragmenteJJ (Plaat VI, 1); 

RGM 79786C peripherale 9 dex1., lengte 18.0 mm, 

breedte 22.9 nun; RGM 79786D fragment hyoplastron, 

samengesteld uit 2 fragmenten (geen juiste plaats in het 

schild te bepalen); RGM 79786E fragment entoplastron, 

samengesteld uit 3 fragmenten (Plaat VI, 3); RGM 

79786F xiphiplastron sin., randfragment, samengesteld 

uit 2 fragmenten; RGM 79786G fragment hypoplastron 

dex1.; RGM 79786H buisje met 19 zeer kleine fragmen

ten indet. 

COLLECTIE TEYLERS MUSEUM • Onbekende 
herkomst uit de omgeving van Tegelen 
(waarschijnlijk groeve Canoy-Herfkens) 
Samenvattend collectie-etiket van de Cat.nummers 16216, 

16217 en 16218 : Teylers Museum, Coii.Tegelen 1904. 

Emys orbicularis (L.), van rugschild: marginalia 5-8 dext. 

en fragm. van nuchale (Ios ), van buikschild: achterste 

deel van hypoplastron Vat! beide zijden en rand van 

xiphiplastron sin. 

DEINSEA I, 1994 

Collectie-etiket: Cat.no. 16216 Emys orbicularis (L.) 

Marginalia 5-8 dextra van carapax, Klei van Tegelen, 

Pleistoceen, GOnz-interstadiaal. 

Revisie: TM 16216 peripheralen 5, 6, 7, 8 dext. aaneenge

lijmd, lengte resp. 17.7, 19.3, 18.8, 18.6 mm, breedte 

resp. 17.4, 19.0, 20.3, 19.8 nun. Op peripherale 8 is het 

cijfer "5" geplakt; de correcte nummering is met inkt 

rechtstreeks op de onderdelen aangegeven (Plaat I, 3). 

2 Collectie-etiket: Cat.no.16217 Emys orbicularis (L.) 

Hypoplastron dext. + sin.; xiphiplastron sin. Klei van 

Tegelen, Pleistoceen, Giinz-interstadiaal. 

Revisie: TM 16217 fragment hypoplastron sin. en dext. met 

een fragment xiphiplastron sin., samengesteld uit 4 frag

menten, breedte van het fragment sin.: 44.5 mm (Piaat I, 

2). 

3 Collectie-etiket: Cat.no.16218 Emys orbicularis (L.) 

nuchale (fragm.), Klei van Tegelen, Pleistoceen, GOnz

interstadiaal. 

Revisie: TM 16218 fragment xiphiplastron dext. 
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COLLECTIE NA TUURHISTORISCH MUSEUM 

MAASTRICHT - Groeve Russel - Tiglia 
I NMM. geen collectie-etiket aanwezig. 

de arcering in de schets geeft aan waar de carapax 
emstig verdrukt is, waardoor de schilddelen werden 
beschadigd 

Beschrijving: een groot deel van een earapax is met de 

daaronder aanwezige klei goed geeonserveerd. Vooral 

veel peripheralen zijn goed bewaard gebleven. De nu

ehale is wat uit het midden naar reehts verdrukt, waardoor 

de indruk wordt gevestigd, dat links de le peripherale ont

breekt, hetgeen niet het geval is. De earapax is door druk 

van bovenaf wat in elkaar gedrongen en vooral het aehter

ste deel van het sehild is zwaar besehadigd. Behalve veel 

van de peripheral en en de goed herkenbare I e neurale 

(lengte 21.4 mm, breedte 16.6 mm)zijn de overige sehild

delen te fragmentariseh om te meten. De totale Jengte van 

de earapax bedraagt ea 180 mm, de breedte ea 150 mm. 

Deze maten duiden op een volwassen exemplaar. Deze 

maten moeten kritiseh worden bezien i.v.m. de sterke 

verdrukking van de earapax. Zie Plaat IX. 

2 NMM, geen eollectie-etiket aanwezig. 

Beschrijving: fragment xiphiplastron dext., samengesteld uit 

3 fragmenten. Het onderste deel ontbreekt. De breedte be

draagt 49.3 mm. Zie Plaat X, 5. 

3 NMM, geen collectie-etiket aanwezig. 

Beschrijving: drie gereeonstrueerde delen van een earapax, 

bestaande uit: (zie Plaat X, I t!m 4) - fragment nuehale: 

lengte 34.6, breedte --; le neurale: lengte 15.4, breedte 

16.2; le peripherale sin. : lengte 21.9, breedte 23.4, (het 

geheel samengesteld uit 5 fragmenten); - 2e peripherale 

sin.: lengte 17.4, breedte 33.1; 3e peripherale sin.: lengte 

18.3, breedte --, (het geheel samengesteld uit 3 fragmen

ten, een zeer klein fragment);- le peripherale dext. lengte 

21.8, breedte 23.2; 2e peripherale dext. lengte 19.2, 

breedte --; 3e peripherale dext. lengte 17.8, breedte 18.3. 

COLLECTIE J.P. BRINKERINK • 

Groeve Russel - Tlglia - Egypte 
I Teg. 514, zonder besehrijving. 

Beschrijving: 2 zeer kleine fragmenten pleurale indet. (geen 

afbeelding). 

2 Teg. 6/4, zonderbesehrijving. 

Fig. 7 (rechts) groeilijnen op de Se pleurale 

Beschrijving: pleurale 5 dext., samengesteld uit 4 fragmen

ten. In extern aanzieht zijn enkele groeilijnen ziehtbaar; 4 

zeer kleine fragmenten indet. 

3 Teg. 7/3, zonder besehrijving 

Beschrijving: I zeer klein fragment indet.(geen afbeelding). 



I DEINSEA I, 1991 

Tabel 2 Lengtematen in mm van 56 peripheralen, met gemiddelde waarden voor fossielen, in vergelijking met de 
peripherale-lengten van een recente Emys orbicularis (NNM Cat.ost.b.) (s=sin.; d=dext.;+=gereconstrueerde carapax; 
++=in samenhang geborgen carapax) 

p e r I p h e r a I e 
collectie nr Is Id 2s 2d Js 3d ~. ~d Ss Sd 6s 6d 7s 7d 8s 8d 9s 9d lOs IOd lis lld 

RGM 36611A 18.2 

RGM 36995 19.7 

RGM 37007 15.8 

RGM 52933 24.4 24.7 22.4 

RGM 743SSC 20.6 

RGM 743550 20.2 

RGM 75114+ 24.8 25.4 22.'1 22.4 26.6 24.0 25.3 24.9 24.9 23.1 26.9 25.4 25.9 24.6 27.4 25.9 24.4 23.8 

RGM 751148 18.8 19.3 

RGM79124 22.6 
RGM 79127E 20.9 

RGM 79786C 18.0 

RGM 87057H 16.4 

RGM 94985A 15.4 

TM 16216 17.7 19.3 18.8 18.6 

NMM 21.9 21.8 17.4 19.2 18.3 17.8 
NMM++ 23.2 2-4.2 222 22.8 22.6 21.6 21.4 20.6 21.8 23.4 21.0 24.5 23.9 

fossiel 23.1 23.8 20.7 21.1 22.5 20.9 2H 22.8 19.3 21.4 22.2 22.1 25.9 22.4 27.4 22.2 22.7 20.6 - 22.4 

gemiddeld 
recent 24.8 26.8 23.1 25.7 26.8 24.1 25.7 24.6 24.2 25.4 26.8 27.1 27.5 26.6 27.2 26.2 25.0 28.0 22.5 25.6 23.7 20.6 

cat.ost.b. 

Tabel 3 Peripheralen, lengte en breedte in mm met de gemiddelden 

aantal (n) lenJII:e breedte 

perlpherale lenl?te breedt~ totaal minimum IT1ii.Xlmum •emlddeld minimum maximum 2e1Tiddeld 

I 7 6 13 21.8 25.4 2H 22.6 2H 

2 6 5 11 17.4 22.8 21.1 26.8 33.1 

3 7 4 11 17.8 26.6 21.6 18.3 24.5 

4 4 3 7 20.6 25.3 23.1 2H 29.2 

5 8 5 13 15.4 24.9 21.4 15.2 32.2 

6 7 6 13 18.8 26.9 22.2 19.0 30.6 

7 4 ~ 8 18.8 25.9 23.1 20.3 28.2 

8 5 5 10 18.6 27.~ 23.2 19.8 32.0 

9 7 7 I~ 15.8 24.7 21.2 21.8 2H 

10 I 2 3 22.4 22.4 22.4 22.8 25.4 

T abel 5 Uit de lengtematen van de peripheralen berekende lengtematen van de carapax, volgens de formule 
[LFP I % RC) x I 00. Cursieve maten zijn het gemiddelde van de uitkomsten volgens een linker en een rechter 
peripherale. 

25.0 

28.4 

22.2 

26.5 

23.8 

2H 
24.9 

26.2 

24.5 
24.1 

cem. lenp in berekende carapaxlenp volceno [LFP I " RC] x I 00 
peripherale mmtrecent' "RC 

I 25.8 13.2 166 171 /BD 190 

2 24.4 12.5 147 179 180 

3 25.5 13.1 138 154 169 193 

4 25.2 12.9 163 195 

5 24.8 12.7 121 129 139 143 178 189 

6 27.0 13.9 135 139 139 164 189 

7 27.1 13.9 135 172 182 

8 26.7 13.7 136 144 178 195 

9 26.5 13.6 11 6 132 152 154 177 182 

10 24.1 12.3 182 
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MA TEN EN MEETRESUL TA TEN 
Uit de voorgaande gegevens zijn de maten van 
meetbare schildfragmenten verzameld. Plastron
fragmenten zijn vermeld in Tabel l. De weinige 
gegevens hebben niet geleid tot onderlinge 
vergelijkingen. 

Van de carapax konden vooral veel peripheralen 
(n=56) worden gemeten. De lengtematen zijn in 
Tabel 2 naar de plaats in het schild weergegeven 
In Tabel 3 is vermeld de verhouding tussen 
linkse en rechtse peripheralen, de gemeten mini
mum- en maximummaten van de lengte en van 
de breedte en het gemiddelde van de minimum
en maximummaat. Bij bestudering van de leng
tematen viel het op, dat er sprake is van soms 
flinke verschillen. Dit resulteerde tot de con
clusie, dat de lengte van een peripherale in re
latie staat tot de lengte van de carapax. De lengte 
van de carapax van de recente volwassen moe
rasschildpad bedraagt 180 tot 200 mm (Mtynar
ski, 1973). In het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum in Leiden bevindt zich een rugschild 
met een lengte van 195 mm. Van dit schild 
(Cat.ost.b.) werden de peripheralen gemeten aan 
de randzijde, waarna het percentage ten opzichte 
van de lengte-as van de carapax werd bepaald. 

rekening werd voor elke peripherale uit-Dezebe 
gevoerd 
rale kan 
periphe 
genome 
waarde 

. Daar de lengte van een tinker periphe-
afwijken van de lengte van een rechter 

rate is van beide waarden het gemiddelde 
n voor de berekening van de standaard-

n.De resultaten staan vermeld in Tabel4. 

Tab el 4 Peripheralenlengten ten opzichte van de 
standaard lengte van de carapax NNM Cat.ost.b . 

perl 
n 

pherale 
ummer 

I 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

Jengte In mm % van de lengte-
(lFP) as (195 mm) (RC) 

25.8 13.2 
24.4 12.5 
25.5 13 .1 
25.2 12.9 
24.8 12.7 

27.0 13.9 

27.1 13.9 
26.7 13.7 

26.5 13.6 

24.1 12.3 
22.1 11.3 

iel materiaal kan met losse peripheralen Bij foss 
doorteru 
mule de 
paald. 

grekening volgens de onderstaande for-
totale lengte van de carapax worden be-

L FP 
X 100 

% RC 

rmule staat LFP voor 'lengte fossiele pe-Indefo 
riphera 
centage 
standaa 
weerge 
juiste pe 
gebruik 
eerst de 
bepaald 

le' en staat %RC voor het berekende per-
van de peripherale ten opzichte van de 

rdlengte (195 mm) zoals in Tabel 4 is 
geven. Voorwaarde hierbij is, dat het 

rcentage bij de juiste peripherale wordt 
t. Van de fossiele peripherale moet dus 
plaats in het schild nauwkeurig worden 

I 5 zijn de uitkomsten van In Tabe 
rekenin 
van pen 
reconstru 
link se 
gemete 

lengtebe-
gen aan de hand van gemeten lengten 
'pheralen opgenomen. Van een aantal ge-

eerde schilddelen konden zowel de 
als de rechtse peripherale(n) worden 
n. Hierbij werden soms aanzienlijke ver-

se hill en 
tussen 

geconstateerd. Een klein maatverschil 
links en rechts is mogelijk, maar soms 
n maatverschil te groot. Dit kan zijn lijkt ee 

veroorzaakt door een onjuist uitgevoerde recon-



structie, door beschadiging van een der cor
responderende peripheralen of door een meet
fout. Daar waar sprake is van zogenaamde ge
paarde periphernlen (zowellinks als rechts werd 
gemeten) is de gemiddelde lengte van beide pe
ripheralen genomen .. In een dergelijk geval is 
de maat cursief in Tabel 5 afgedrukt. Voor de 
maten van de afzonderlijke peripheralen wordt 
verwezen naar Tabel 2. Het is duidelijk, dat de 
gevonden berekeningsmethode bij elk van de in 
een reconstructie gebruikte peripherale idealiter 
een gelijke uitkomst zou behoren te geven. 
Toetsing (Tabel 6) leert, dat dit niet altijd het 
geval is. 

Tabel 6 Berekende ca rapaxlengten uitgaande van 
afzonderlijke maten van peripheralen uit drie 
gereconstrueerde rugschilden 

collectie nummer + nr. 
en positie van de periph. 

duidt op een carapax
lengte (in mm) 

Uit bovenstaand overzicht (Tabel6) blijkt dat de 
reconstructie van NMM ( ongenummerd) kenne
lijk niet correct uitgevoerd is door gebruik te 
maken van periphernlen van verschillende in
dividuen. Bij de reconstructies van RGM 52933 en 
TM 16216 zijn de verschillen acceptabel. 
De in Tabel 5 opgenomen berekende lengte
maten (n=38) werden in Tabel 7 in zes maat
groepen gegroepeerd . Uit deze tabel blijkt dat 
het merendeel van de berekende carapaxlengten 
aanzienlijk afwijkt van de tot standaard aange
nomen lengte van een recent volwassen exem
plaar (195 mm, maatgroep VI). 

DEINSfA I, 1994 

T abel 7 Aantallen berekende carapaxlengten 
(n= 38, zie tabel 5) ingedeeld in zes maatgroepen. De 

standaardlengte ( 195 mm) van een recente E. 
orbicularis volt binnen maatgroep VI. 

maatgroep lengtematen aantaJ 
(mm) berekende 

carapax len~en 

I 110 - 124 2 

11 125 - 139 9 

Ill 140 - 154 6 

IV 155 - 169 4 

V 170 - 184 11 
VI 185 - 200 6 

DISCUSSIE 
Het voorl<:omen van Emys orbicularis is een in
dicatie voor een warme periode in het Holoceen 
en het Pleistoceen (Mtynarski, 1973). In Enge
land komt Emys orbicularis voor in het Flan
drian (=Holoceen), het Ipswichian (=Eemien), 
het Hoxnian (=Holsteinien) en het Cromerian 
(=Cromerien) (Stuart, 1979, 1982). 
Voor Nederland is eerder gemeld, dat in het zand 
van de Maasvlakte Emys orbicularis voorkomt 
uit het Holoceen en uit het Bavelien (Kerl<:hoff, 
1986, 1987) en in de groeve Belvedere bij Maas
tricht uit een warme interval van het Saalien 
(Van Kolfschoten, 1985). 
Over de vondstomstandigheden in de groeven 
bij Tegelen zijn voor zover dit resten van Emys 
orbicularis betreft geen exacte gegevens be
kend. Aanwijzigingen voor de niveaus waaruit 
de fossielen afkomstig zijn ontbreken. 
Verschillen in fossilisatie, zoals een korrelige, 
zachte structuur tegenover een verdichte, harde 
structuur met daarbij grote kleurverschillen van 
geelbruin tot zeer donker grijs-bruin, geven geen 
betrouwbare aanwijzigingen over de ouderdom. 
De soms grote onderlinge verschillen in struc
tuur en kleur in het beschreven rnateriaal kunnen 
verklaard worden door het volgende. 
De kleilagen worden in Tegelen hier en daar 
afgewisseld door zandige afzettingen (Zagwijn, 
1963). Ook Dubois (1904a) geeft bijvoorbeeld 
voor de groeve Canoy-Herlkens aan, dat vette 
donkergekleurde kleilagen door geelgekleurde 
zandige kleilagen worden afgewisseld en dat in 
beide lagen botten van warmteminnende dieren 
en planten zi}n aangetroffen: "Tot gemiddeld 
2. 70 m onder de bovenkant, tot op een zeer vette 



KERKHOFF: fossielen van Emys orbicularis uit T egelen 

/aag, is in deze groeve de klei gee/ van k/eur, 
daardoor dat de atmosforilien zover hebben 
ingewerkt, daaronder is zij blauwachtig grijs en 
geheel onderaan bijna zwart. De gele klei is, be
halve nabij het bovenvlak, over het geheel sterk 
zandhoudend; op enkele punten is de groeve 
echter vetter. Dan reikt de blauwe klei verder 
naar boven en de grenslijn is op die enkele pun
ten in het geheel niet recht en horizontaal; in te
gendeel vormt de gele daar als het ware inzak
kingen in de bijna tot het bovenvlak zich voort
zettende blauwe klei." (Dubois, 1904a). 
De hieJVoor beschreven fossielen zijn wellicht 
uit zowel zandige- als vette kleilagen afkornstig, 
waarbij de lichtgekleurde en korrelige fragmen
ten in een zandige laag zijn gefossiliseerd en de 
donkergekleurde en verdichte fossielen in de 
vette kleilagen. 
Zoals eerder werd opgemerkt zijn geen 
gegevens bekend omtrent de diepte waaruit de 
fossielen afkornstig zijn. Een interessant 
gegeven hierbij is het voorkomen van een 
Waalien-niveau op 1 meter diepte in de groeve 
Kurstjens (Kortenbout v.d. Sluijs & Zagwijn, 
1962). Daardoor kan niet worden uitgesloten, 
dat (een deel van) de gevonden resten van Emys 
orbicularis uit een Waalienlaag afkomstig zijn. 
Beschadigingen bij losse fossiele peripheralen 
zijn vaak heel slecht als zodanig te herkennen, 
waardoor een fragmentarische peripherale com
pleet lijkt te zijn Meetfouten en beschadigingen 
verminderen de betrouwbaarheid van de resul
taten van lengteberekeningen volgens Tabel 5. 
Een meetfout van 0.6 mm geeft bijvoorbeeld een 
afwijking van 4.6 mm in de berekende carapax
lengte. Uit Tabel5 blijkt, dat het merendeel van 
de berekende maten aanzienlijk kleiner is dan 
verwacht kan worden. Het is mogelijk maar on
waarschijnlijk, dat de meeste van de gevonden 
peripheralen tot onvolwassen dieren hebben be
hoord. 
Uit de uitkornsten van de hier gesuggereerde 
methode waarbij door terugrekening van de 
lengtematen van fossiele peripheralen de totale 
carapaxlengte kan worden bepaald, volgt, dat 
pleistocene moerasschildpadden overwegend 
kleiner zijn geweest dan recente soortgenoten 
Aan de hand van voorlopige gegevens, verstrekt 
door de heer en mevrouw R. en U. Striegler en 
door dr. H. Ullrich (pers.comm.) blijkt, dat de 

uitkornsten van metingen aan complete exem
plaren van de carapax van Emys orbicularis uit 
Eemienlagen in de voorrnalige DDR deze stet
ling bevestigen. Ullrich (1956, 1978, 1984) ver
meldt lengten van 120, 125, 135, 140, ea 150 
(4x), ea 165 (3x), 170 (2x), 192 en 215 mm en 
komt tot de volgende conclusie: "In der Panzer
grosze bleiben die pleistoztinen Exemplare deut
/ich unter den Werten for postglaziale und 
rezente lndividuen" . 
Striegler (1983, 1987 en pers.comm. 1988) heeft 
13 complete fossiele exemplaren gemeten waar
van de carapaxlengte varieert van 80 tot 168 
mm: 80, 101, 100 a 110 (2x), 110, 120, 121, 126, 
120 a 130, 130 a 140, 150 a 160, 168 en 170 mm. 
Deze resultaten lijken de bier voor Nederlands 
rnateriaal gevonden verschillen in maat tussen 
pleistocene en recente exemplaren van Emys or
bicularis te bevestigen. 
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KERKHOFF: fossielen van Emys orhiculois uit Tegelen

P L A A T  I  ( m a a t s t r e e p i e s =  l c m )

I RGM 74335 achterste deel plastron; a intern aanzicht, b extern aanzicht

2 fY l671 7 hypoplastron sin. met fragment hypoplastron dext.; a intern aanzicht, b extern aanzicht

3 TM 16216 peripheralen 5,6,7, B dext.; a intem aanzicht, b extern aanzicht (de opgeplakte aanduidingen 5 en 6
zijn foutief aangebracht: 5 = B, en 5 = 7)

PLAAT ll (maatstreepies = | cm)
I RGM 75 | | 4 fragment nuchale; a extern aanzicht, b intern aanzicht

2 RGM 75 | l4C femur dext., D fragment tibia (?), E fragment indet.

3 RGM 75 | l4C fragment femur det., de distale epiphyse ontbreekt

4 RGY79127 hyoplastron sin. + dext; a extern aanzicht, b intern aanzicht

PLAAT l l l  (maatst reepies = |  cm)
I RGM 79 | 27A hyoplastron sin. + fragment dext. + entoplastron; a extern aanzicht, b intern aanzicht

2 RGM 79.|27D fragment pleurale 2 of 4, extern aanzicht

3 RGl1' 79127E peripherale 9 sin., extern aanzicht

4 RGV79l27C epiplastron sin., intern aanzicht

5 RGM 79 l27B epiplastron dext., intern aanzicht

PLAAT lV (maatstreepies = I cm)
I RGM 86600 fragment hypoplastron dext., intern aanzicht

2 RGM 365 1 | xiphiplastron sin.; a intern aanzicht, b extern aanzicht

3 RGM 3661 lA peripherale 5 sin., extern aanzicht

4 RGM 87057 entoplastron; a extem aanzicht, b intern aanzicht

5 RGM 37005 xiphiplastron dext., intern aanzicht

PLAATV (maatst reepjes = |  cm)
I RGM 52933A fragment pleurale 2 (?) sin.; a extern aanzicht; b intem aanzicht (de aanhechting met het ribje is

aangegeven)

2 RGM 52933 peripheralen B, 9, l0 dext., extem aanzicht

3 RGM 85941 fragment hypoplastron dext., extern aanzicht

4 RGM 8594lA epiplastron dext., intem aanzicht

5 RGM 87l87 hypoplastron sin., extern aanzicht

6 RGM | 03 | 55 fragment pleurale 3 sin.; a intern aanzicht met herkenbare aanhechting van het ribje, b extern
aanzicht
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PLAAT Vl (maatstreepies = | cm)
I RGM 797868 fragment hyoplastron dext.,.extern aanzicht

2 RGM 79786A hyoplastron dext., intern aanzicht

3 RGM 79786E entoplastron; a intern aanzicht, b extern aanzicht

4 RGM 79786 epiplastron sin., intern aanzicht

PLAAT Vll (maatstreepies = 4 cm)
I  RGM75 l l4+gereconstrueerdecarapax;  a z i . jaanzichtdext . ,b z i . jaanzichts in.

2 RGM 751 l4+ gereconstrueerde carapax; a extem aanzicht, b intem aanzicht

3 RGM 75 | | 4+ gereconstrueerde plastron; a extern aanzicht, b intern aanzicht

PLAAT Vl l l  (maatst reepie = |  cm)

l R G M 7 5  l l 4 + d e t a i l  p e r i p h e r a l e n ( v a n r e c h t s n a a r l i n k ) ) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 d e * t . , i n t e r n a a n z i c h t

2  RGM75  l l 4+de ta i l  pe r i phe ra l e  l 0dex t . , gep laa t s taande l i nke rz i j devanhe tsch i l d (p i j l  b i j  a ) ;  de ta i l  vaneen

fragment, dat op de plaats van de pygale is geplaatst (pijl bij b)

3 RGM 75114+ detai l  per ipherale l0dext .metnaarachteromhooglopendegroef ,daardooralsfout iefgeplaatste

peripherale 4 dext. aan te merken

PLAAT lX (maatstreefies = 5 cm)
I NMM carapax op oorspronkelijk stuk klei, extern aanzicht

2 NMM idem, zijaanzicht dext.

PLAAT X (maatstreepjes = |  cm)

I NMM peripheralen 3 en 2 sin., extern aanzicht

2 NMM peripherale I sin., fragment nuchale en daar onder le neurale, extem aanzicht

3 NMM per ipheralen 1,2,3 dext . ,  extern aanzicht

4 NMM als 3, intern aanzicht

5 NMM bovenste deel xiphiplastron dext.; a intern aanzicht, b extern aanzicht

PLAAT XI
Enkele collectie-etiketten. Tot de collectie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden behoren de
fragmenten die onder etiket van het Rijk Geologisch-Mineralogisch Museum Leiden of van het Rijkmuseum van
Geologie Leiden of van het Rijkmuseum van Geologie & Mineralogie Leiden zijn verzameld.



KERKHOFF: fossiefen vm Emys orbiculans uit Tegelen
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KERKHOFF: fossielen van Emys otbiculois uit Tegelen

PLAAT I I I
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KERKHOFF: fossielen van Frnys orbiculois uit Tegelen

PLAAT V
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KERKHOFF: fossielen van Emys orticuhris uit Tegelen

PLAAT XI
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