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Twistringen

Jaap van der Voort.

Ook op de excursiedag had ik weer het geluk een zulke lens aan te treffen.

Ongeveer 20 kg sediment kon worden afgestoken, en na wassen en spoelen in

een 10 % - H2O2 oplossing bleef een op het oog schamel restje van ongeveer

100 gram mollusken-materiaal over. Hoe belangwekkend een dergelijk monster

dan toch kan zijn blijkt uit de hierna
gegeven soortenlijst. Het sediment

bevatte in totaal 26 pelecypoden-soorten, Scaphopoden, en 59 soorten gas-

tropoden.

Een aantal soorten uit het monster - hoewel al uit andere monsters in mijn

collectie aanwezig - is tot nu toe in de literatuur nog niet beschreven

uit de Twistringer Schichten, en bovendien werden ook soorten aangetroffen
die tot nu toe nog als uiterst zeldzaam voor Twistringen te boek stonden.

Op 29 maart 1986 werd met een beperkt aantal deelnemers een excursie in

NW-Duitsland georganiseerd waarbij op die dag een bezoek aan de midden-

miocene kleigroeve Sunder in Twistringen werd gebracht. (Reinbek-Stufe -

Twistringer Schichten).

Gezocht en gegraven werd voornamelijk in de zandige laag ongeveer
één me-

ter beneden het niveau van de tweede afgravingslaag in de nieuwe groeve,

die ik vooral in 1985 als bijzonder soortenrijk heb ervaren. In dit zandige
niveau bevinden zich af en toe kleine - en een enkele keer ook grotere -

lenzen met een vooral kleine fauna die steeds weer verrassingen kunnen

opleveren.
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Het fossielen-lijstje heeft een voorlopig karakter; precieze tellingen wer-

den nog niet uitgevoerd, maar de gebruikte frequentie-code geeft in elk

geval een indruk van de gevonden hoeveelheden.

1 = tot één exemplaar
2=1-3 exemplaren
3 = 3 - 10 ex.

4 = 10 - 40 ex.

5 = 40 - 100 ex.

6 = méér dan 100 ex.

Ik leg er graag de nadruk op dat aan de frequentie van bepaalde soorten in

dit monster geen conclusies mogen worden verbonden m.b.t. het voorkomen van

deze soorten in Twistringen, zelfs niet in dit éne niveau. Op enkele meters

afstand van de plaats waar dit monster werd genomen heb ik in 1985 enkele

lenzen gevonden met een totaal andere fauna-samenstelling.

Naast de soorten uit de lijst - die dus uitsluitend de fauna van deze lens

betreft - heb ik die dag op andere plaatsen in hetzelfde niveau nog aange-

troffen :

Arcoperna sericea (Bronn, 1831)

Pycnodonte cochlear navicularis (Brocchi, 1814)

Pododesmus squamula (Linné, 1758)

Xenophora deshayesi (Michellotti, 1874)

Ficus conditus (Brongniart, 1823) - 1 fragm.
Murex spinicosta (Bronn, 1831)

Scalaspira festiva (Brocchi, 1856)

Exilifusus attenuatus (Philippi, 1846)

Scaphella bolli Koch, 1862

Gemmula hinschi (Anderson, 1964)
Orthosurcula steinvorthi (Von Koenen, 1872)

Acamptogenotia escheri (Mayer, 1861)

Brachytoma obtusangula (Brocchi, 1814)

Brachytoma pannoides (Von Koenen, 1872)

Terebra neglecta, (Michelotti, 1847)
Tornatina bellardii (Von Koenen, 1882)

Spirulirostra hoernesi Von Koenen, 1867

en, als grote verrassing een bijzonder fraai ca. 3 cm hoog exemplaar van

Trigonostoma aperta, die tot nu toe uit Twistringen in 2 exemplaren bekend

was uit de collectie Janssen/Frankfurt. In mijn collectie bevond zich al

een exemplaar, iets kleiner en met sterk beschadigde mondrand, overigens

in 1985 bijna op exact dezelfde plaats gevonden. In Miste is deze soort

algemeen.

Hiermee bestond de totale oogst van één dag zoeken uit 29 soorten twee-klep-

pigen, niet nader gedetermineerde scaphopoden-fragmenten, en 72 soorten

gastropoden, plus 1 cephalopode, hetgeen betekend dat voor ieder die wat

tijd aan Twistringen besteedt (en die wat geluk heeft!) de mogelijkheid
bestaat een verzameling van zo'n honderd soorten uit een typische Reinbeck-

fauna op te bouwen.
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Voorlopige liist van aangetroffen soorten frequentie-code

Nucula sp. (fr.) 2

Nuculana westendorp! (Nyst, 1839) 4

Portlandia curvirostris (Lehmann, 1885) 6

Portlandia pygmaea (Von Munster, 1835) 4

Yoldia glaberrima (Von Munster, 1835) 2

Scapharca diluvii (Lamarck, 1805) 1 (1 ex. juv.)

Limopsis aurita (Brocchi, 1814) 3

Limopsis anomala auct., non von Eichwald 1830 1

Limopsis lamellata Lehmann 1885 2

Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1834) 1 (1 fr.) -zie 0pm.-

Atrina pectinata (Linné, 1767) 2 fr.

Korobkovia woodi (Nyst, 1861) 4 (alléén fragm.)

Cyclocardia sp. 3

Astarte goldfussi Hinsch, 1952 2

Astarte gracilis convexior Anderson, 1959 4

Goodallia angulata (Lehmann, 1885)

? Goodallia (s.l.) laevigata (Speyer, 1866)

1

1
) zie Opmerkingen

Parvicardium straeleni (Glibert, 1945) 1

Laevicardium subturgidum subturgidum (d'Orbi

Abra lehmanni Anderson, 1964 1m
- alléén fragm. -zie 0pm.-
5

Glossus lunulatus (Nyst, 1835) 2 (fragm.)

Venus multilamella multilamella (Lamarck, 1818) 1 (fr.)

Corbula gibba gibba (Olivi, 1792) 3

Hiatella arctica (Linné, 1767) 1 fragment - zie 0pm.-

Psiloteredo megotara (Hanley, 1848) 1 fragm. + buis-fragm.

Thracia sp. 2

Dentalium sp.
4

Cocculina raiocaenica Zilch, 1934 1 fragment

Calliostoma sp. 2 (div. fragmenten)
Circulus praecedens praecedens (Von Koenen, 1882) 2 (± defect)

Alvania partschi (Hoernes, 1856) 2

Alvania basisulcata (Janssen, 1972) 3

Architectonics sp+ 1 (fragment)
Turritella subangulata (Brocchi, 1814) 3

Bittium spina (Hoernes, 1855) 2

Bittium tenuispina Sorgenfrei, 1958 2 -zie Opmerkingen-

Triphora fritschi (Von Koenen, 1882) 1 (topfragm. defect)

Acirsa ?lanceolata (Brocchi, 1814) 1 - zie Opmerkingen -

Turriscala straeleni Glibert, 1952 4

Epitonium frondiculum frondiculum (Wood, 1848) 3

Niso terebellumacarinatoconicum Sacco, 1892 1 juv. ex.-zie 0pm.-

Aporrhais alata (Eichwald, 1830) 4 (topfragraenten)

Euspira helicina helicina (Brocchi, 1814) 2

Euspira helicina protracts (Eichwald, 1830) 4

Euspira staring! (Janssen, 1969) 2

Euspira sp.
4

(defect)Phalium bicoronatum bicoronatum (Beyrich, 1854) 1

Eudolium dingdense Anderson, 1964 1 (fragm.)

Lyrotyphis sejunctus priscus (Rutot, 1876) 4

Hinia bocholtensis (Beyrich, 1854) 6

Hinia cimbrica (Ravn, 1907) 3 zie Opmerkingen

Hinia tenuistrata (Beyrich, 1854) 1

Hinia catulli (Bellardi, 1882) 1 zie Opmerkingen
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Aan non-mollusca werden nog aangetroffen:

Pisces 6 tanden

4 teleostei

enkele honderden otolieten (div. sp.)

Foraminiferen diverse

Spiculae

Bryozoen

Koralen Flabellum sp.

Ceratocyathus granulatus

Streptochetus sexcostatus (Beyrich, 1856) 2 zie Opmerkingen

Streptochetus sp. 4 zie Opmerkingen

Babylonella fusiformis (Cantraine, 1835) 5

Gemmula zimmermanni (Philippi, 1846) 6 (meest juv.)
Gemmula boreoturricula (?Unedogemmula) 4 (juv.)
Gemmula coronata (Von Munster, 1844) (Kautskyl925)^ (juv.)

Turris (Fusiturris) duchasteli flexiplicata 3

Bathytoma cataphracta jugleri (Philippi, 1846) 1

Crassispira borealis (Kautsky, 1925) 3

Microdrillia serratula (Bellardi, 1878) 2

Microdrillia teretiaeformis (Janssen, 1972) 1

Boreodrillia hosiusi (Von Koenen, 1872) 1

Splendrillia selenkae (Von Koenen, 1872) 1

Borsonia uniplicata Von Koenen, 1872 1

Haedropleura maitreja (Von Koenen, 1872) 2

Sorgenfreispira tenella (Mayer, 1858) 2 zie Opmerkingen
Pleurotomoides luisae (Von Koenen, 1872) 1

Magnella andersoni Dittmar, 1960 4

Teretia anceps (Eichwald, 1830) 3 juv,

Teretia fusianceps Nordsieck, 1972 1 zie Opmerkingen

Rimosodaphnella sp. 1

Conus antedilivianus Gruguiére, 1792 3

Striaterebrum hoernesi (Beyrich, 1854) 4

Chrysallida pygmaea (Grateloup, 1838) 3

Syrnola neumayri (Von Koenen, 1882) 1

Eulimella lutaria Janssen 1972 1892 1

Turbonilla pseudocostellata koeneniana Sacco, 5

Turbonilla undulata (Von Koenen, 1882) 4

Turbonilla gastaldi auct. (non Semper, 1861) 4

Pyramidella plicosa (Bronn, 1838) 2 zie Opmerkingen
Actaeon semistriatus (Férussac, 1822) 3

Ringiculla buccinea (Brocchi, 1814) 4

Roxania utriculus (Brocchi, 1814) 2
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Opmerkingen

Bathyarca pectunculoides

Deze soort, bekend uit o.a. de Hemmoorfauna van Miste, was tot nu toe uit

de Twisringer Schichten nog niet bekend. In het monster werd een defect

exemplaar aangetroffen. In mijn collectie bevinden zich uit een ander mon-

ster nog drie exemplaren, zodat het voorkomen van deze soort hiermee dui-

delijk is aangetoond.

Goodallia angulata en laevigata

Het voorkomen van G. angulata - hoewel in Twistringen een zeldzame verschij-

ning - was bekend. Goodallia laevigata was tot nu toe uit Twistringen niet

bekend. Het aangetroffen exemplaar komt in alle opzichten overeen met de

beschrijvingen uit de literatuur, hoewel i.v.m. de volkomen gladde, niet

gecrenelleerde onderrand bij de genus-indeling Goodallia nog een vraagte-
ken moet worden gezet.

Laevicardium subturgidum subturgidum

Tot
op heden waren slechts enkele (3) exemplaren bekend uit particuliere

collecties. Inmiddels bevinden zich uit andere schelplenzen dermate veel

fragmenten in mijn collectie dat deze soort als vast bestanddeel van de

Reinbek-fauna van de Twistringer Schichten mag worden aangemerkt.

Hiatella arctica

Aangetroffen werd één fragment. Uit eerdere monsters uit 1985 in mijn col-

lectie waren ook al fragmenten bekend, plus een nagenoeg hele klep, zodat

hiermee het voorkomen van deze tot nu toe uit de Twistringer Schichten niet

beschreven soort ruimschoots is aangetoond.

Bittium tenuispina

Bittiura spina is een van de veel voorkomende soorten in de Twistringer

Schichten; B. tenuispina daarentegen is veel zeldzamer - een faunakenmerk

dat absoluut tegenovergesteld is aan de Miste-fauna van Hemmoor ouderdom.

Herhaaldelijk werden door mij echter in monsters van mollusken-lenzen uit

Twistringen toch meer (juv.) exemplaren van B. tenuispina aangetroffen dan

wellicht te verwachten was.

Acirsa ?lanceolata

Bij deze determinatie zet ik nog een duidelijk vraagteken. Hoewel uit de

Twistringer Schichten deze soort volgens de literatuur wel bekend is (hoe-
wel zéér zeldzaam) is het gevonden exemplaar wellicht niet lanceolata, maar

aff. duvergieri, die dan voor Twistringen nieuw zou zijn. Uit andere mon-

sters in mijn collectie zijn ook Acirsa-exemplaren tevoorschijn gekomen,
die vrijwel zeker tot (aff.) duvergieri gerekend moeten worden.

Niso terebellum acarinatoconicum

In het monster werd één juveniel exemplaar aangetroffen. Deze soort, alge-
meen in b.v. het Hemmoor van Miste, was tot nu toe in de literatuur slechts

bekend van één exemplaar uit Twistringen (Coll. Janssen, Frankfurt). Inmid-

dels bevinden zich in mijn collectie 6 exemplaren, zodat deze soort - hoe-

wel zeldzaam - een vast bestanddeel van de Twistringer Fauna vormt.
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Hinia cimbrica

Hoewel H. cimbrica - die lange tijd als vrij zeldzaam gold in Twistringen -

inmiddels in grote hoeveelheden bekend is, vooral uit de diepere niveaus

waar soms nestjes met wel meer dan 200 ex. per 5 voorkomen - verrast

in de hogere niveaus toch steeds weer het voorkomen samen met de andere

Hinia-soorten. Uit andere monsters uit hetzelfde niveau blijkt dat in som-

mige concentraties H. cimbrica zelfs frequenter voorkomt dan de zéér alge-

mene H. bocholtensis.

Hinia catulli

De soort H. catulli - hoewel afgebeeld in b.v. Scripta Nr 10 (Janssen, 1972)
- wordt uit Twistringen in de literatuur niet genoemd. Desondanks is H.

catulli in Twistringen niet bepaald zeldzaam; in mijn collectie bevinden

zich zo'n 50 exemplaren, en ook het beschreven monster bevatte één ex. van

deze soort.

Streptochetus sexcostatus

In het monster werden weer- zoals ook in andere monsters uit het zelfde

niveau - enkele tientallen typische Streptochetus-protoconchen aangetrof-
fen. Hoewel aan de hand van de protoconch niet met zekerheid is vast te

stellen of het hier om S. sexcostatus of S. abruptus gaat, werd bij de min

of meer volgroeide exemplaren geen enkele abruptus aangetroffen, maar wel

sexcostatus. Ik verwijs hier naar de publikatie in WTKG-mededelingen 20 (3)

pp. 95-104 - Leiden september 1983, en merk op dat de conclusies in deze

publicatie ra.b.t. het voorkomen van beide soorten niet geheel juist kunnen

zijn. Zeker is inmiddels dat ten eerste sexcostatus in Twistringen in ho-

gere niveaus voorkomt als aangenomen, en ten tweede dat zowel S. sexcosta-

tus als s. abruptus - samen met overigens de variëteit "quinquecostatus"
in één en het zelfde niveau in Twistringen worden aangetroffen.

Sorgenfreispira tenella

Tot nu toe slechts van 2 ex. bekend uit Twistringen. Inmiddels zijn uit

monsters ca. 10 ex. bekend.

Teretia fusianceps

Het aangetroffen exemplaar verschilt duidelijk van T. anceps, die in Twist-

ringen niet bijzonder zeldzaam is. Toch zet ik nog even een vraagteken bij
de determinatie, gezien het feit dat b.v. in Miste naast anceps en fusianceps

een aantal afwijkende Teretia's werd aangetroffen.

Pyramidella plicosa

In 1973 verscheen in "Aufschluss" een publicatie over Twistringen (Krock)

waarin beweerd werd dat P. plicosa en B. spina nooit samen zouden voorko-

men. Het is mij niet bekend waarop deze bewering gebaseerd is (wellicht op

Hinsch's indeling in "Bittium-Schichten" en "Pyramidella-Schichten".) Hoe-

wel het samen voorkomen zeker niet algemeen genoemd kan worden heb ik toch

bij herhaling in één monster beide soorten aangetroffen.


