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De Pyramidellidae van Terschelling en Schiermonnikoog

door

Dick Hoeksema

~

Dat hiermee de mogelijkheden niet uitgeput zijn, is met name aan-

getoond door de heren Doeksën en Tanis; Doeksen boekte fraaie re-

sultaten met zijn teerkluitenonderzoek (Doeksen, feb. 1975), terwijl

Tanis interessante gruisvondsten op zijn naam schreef (Ta-nis, 1976),
Uiteraard is het materiaal dat wordt aangevoerd uit de direkte

omgeving van de eilanden uit faunistisch oogpunt gezien van groter

belang dan het materiaal dat uit "verre streken", op of in-drijvende

voorwerpen onze kust "bereikt. Vooral gruisonderzoek Kan veel ver-

tellen over zowel de huidige molluskenwereld als over die van vroe-

gere tijden. Wel is de nodige voorzichtigheid geboden bij het ver-

binden van conclusies aan gruisvondsten: een gruisvondst kan in som-

mige gevallen immers even goed afkomstig zijn uit een in de branding

uitgeschudde wierkluit als uit door de stroming aangesneden afzet-

tingen uit het Eemien.

Belangrijk voor de kennis van de Eemfauna, zoals die geleefd moet

hebben in de omgeving van de plaats waar nu de Waddeneilanden liggen,

zijn de resultaten van het onlangs door Doeksen verrichte inventari-

satie-onderzoek van Eemfossielen uit boringsmonsters, genomen uit

de Eemlagén onder Terschelling. De gepubliceerde lijst (Doeksen,

apr, 1975) geeft ook een duidelijke indicatie welke soorten mol-

lusken uit het Eemien op het strand van de Waddeneilanden te ver-

wachten zijn. Op enkele uitzonderingen na zijn daar inderdaad de

meeste opgesomde soorten al gevonden. Uit het onderstaande zal

blijken, dat ook de vermelde Pyramidellidaesoorten nu bekend zijn uit

gruis. Zelfs zijn op het strand vermoedelijk Eemfossielen gevonden,
die niet aangetroffen zijn in de boringsmonsters. Het is daarom

zeker aan te bevelen, naast de lijst van Doeksen, voor de eilanden

ook de lijst van Spaink (1958) te raaxlplegen.
Omdat mijn ervaringen zich tot nu toe hoofdzakelijk beperken

tot Terschelling en, in mindere mate, tot Schiermonnikoog, vermeld

ik in de nu volgende lijst alleen vondsten van deze twee eilanden.

De aantallen opgegeven in de artikelen van Doeksen zullen vermeld

worden achter "Boringen:" en "Teer;". Voor zover niet anders aan-

gegeven zijn de gegevens van Tanis gehaald uit zijn artikel in "Het

Zeepaard" 36(6). De rest spreekt voor zichzelf.

!• Chrysallida sarsi Nordsieck, 1972.

Se ze soort werd in 1972 door Nordsieck als nieuw beschreven

en is vroeger in ons la.nd voor Chrys. decussata (Montagu,
1803) gehouden. Een belangrijk verschil (Van Aartsen, 1974):
C. decussata: Spiraalribben over de gehele hoogte van alle

windingen voorkomend,

C. sarsi : Spiraalribben op de.oudere windingen slechts op

het onderste deel van de winding, dus vlak boven

de sutuur.

De opmerking van Van Aartsen over Chrys. sarsi: "laatste omgang

minder dan de helft der totale hoogte (ongeveer 2/5 der hoogte)"
bleek niet in overeenstemming met de exn van Terschelling en

Bij speurtochten op de stranden van de Waddeneilanden en de ver-

werking van het daarbij meegenomen materiaal, worden regelmatig ver-

tegenwoordigers gevonden ven de familie der Pyramidellidae. Het

meeste worden aangetroffen Chrysallida sarsi Nordsieck en Odostomia

scalaris (MacGillivray); na enige volharding kan men zich meestal

eigenaar noemen van Turbonilla crenata (Brown) en/of Turbonilla

lactea (L.).
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Schier. De omschrijving van Nordsieck: "Letzter Umgang = 5/9 der

Höhe H bleek wèl ongeveer ie kloppen.:

Chrys. sarsi is een algemene verschijning in gruis, zowel op

Terschelling als op Schiermonnikoog.

De soort is niet opgenomen in* de lijst van Janssen (1975).

2. Chrysallida cf. obtusa (Brown, 1827), mogelijk Chrys. indistincta

(Mont&gu, 1808) hierbij.

Alle vondsten zijn afkomstig uit gruis van Schiermonnikoog:

26-8-'76 pl 7,9 uit 200 gr., = +0,45 ltr, vrij fijn klepjes-

gruis 1 afgerold ex.

18-9-'76 pl 8,5 uit 245" gr., * +0,55 ltr, fijn gruis (veel
zeeëgelst.) 1 besch. ex.

18-9-'76 pl 9,8 uit 715 gr., =+1,65 ltr, gevarieerd

gruis 2 exn, 3 frn.

De horentjes vielen op, doordat ze slanker waren dan de aan-

wezige exn van Chrys. sarsi. Door hun zwak gebogen ribjes, of

resten daarvan, waren ze te- onderscheiden van kleine exn ; van

Turbonilla lactea, die er wel- wat op leken, maar rechte ribjes,
of overblijfselen daarvan, hebben.

Omdat van het best bewaard gebleven horentj-e de ribben niet

over de basis doorlopen, leek de naam Chrys. obtusa de meest

waarschijnlijke.

Hoewel ik van Terschelling vele -monsters uitgezocht heb, heb

ik daarin noch Chrys. obtusa noch Chrys. indistincta ooit ge-

vonden; van de vier monsters die iFvan Schier onderzocht, ble-

ken er drie raak te zijn.

3» Chrysallida spiralis (Montagu, 1803).
Teer": ~"5 exn.

Tanis vond op 15-11-1961 3 exn in fijn gruis tussen pl 10 en pl

11 op Terschelling.

4. Odostomia eulimoides Hanley, 1844.

Boringen: 5 exn. Teer: 1 ex. (cf.).
Ook op het strand van Terschelling gevonden anders dan uit teer

(Tanis en De "Vries, 1959); op 4-3-1962 vond Tanis 1 ex. in fijn

gfuis bij pl 16;

5. Odostomia scalaris (MacG-illivray, 1843).
Deze soort "kwam autochtoon voor in het havengebied van West-

Terschelling; zie bijv. (Tanis, 1962).

Op het strand van Terschelling is de sóórt enerzijds te vinden

in aanspoelende mosselkluiten (dood en vastgekit aan de byssus-

draden, soms ook levend), anderzijds, in mindere mate, in gruis.

Een gesprekje met Th.W. de Boer leerde, dat Od. scalaris
w . - - .

op

Schiermonnikoog zeldzaam in gruis te vinden iel Zelf vond ik
'

1 klein ex. met een stukje hyssusdraad eraan vast in het gruis-

monster van pl 9,8 (zie 2)-. Voor zover mij hekend zijn mossel-
"

kluiten van Schier nog" niet onderzocht.

6. Odostomia umbilicaris (Malm, 1858).
Teer: 1 ex.

De soort komt niet voor in de lijst van Janssen.

7. Odostomia cf. conoidea (Brocchi, 1814).
Determina"iie J

.
J1 van Aartsen.

Een beschadigd e.x. uit 250 gr. (=+0,6 ltr) vrij grof gruis
1 Ver-

zameld op 22-7-1976 bij pl 11,3 op Terschelling bij een matige

N-wind. Het horentje lijkt me van recente afkomst.
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8. Odostomia plicata (Montagu, 1803).
Teer: ï ex.

9. Odostomia turrita Hanley, 1844»

Boringen: 1 ex.

Een fragment, vermoedelijk van deze soort vond ik in 370 gr.

(=+ 0,85 ltr) gruis verzameld op 25-5-1976 "bij pi 10,8 op

Terschelling bij een zachte ZW-wind, Waarschijnlijk een Eem-

fossiel.

10. Odostomia unidentata
_______

(Montagu ,1803).
"

Boringen: 5 em

Een vrij groot fragment kwam . uit het onder 2. genoemde, gruis-
monster van pl 9,8; "boven op de tand loopt een duidelijk waar-

neembaar gootje. Een klein fragment, waarschijnlijk de derde

of vierde winding van een ex. van deze soort, trof ik aan in

het monster genomen bij pl 7,9. Beide fragmenten zijn dus af-

komstig van Schiermonnikoog. Ze maken een fossiele indruk.

11. Odostomia spec.

Teer : 1ex.

12. Turbonilla crenata (Brown, 1827).
Boringen: 5l em

Zowel op Terschelling als op Schiermonnikoog vrij zeldzaam

in gruis. Eemfossiel.

13. Turbonilla lactea (L., 1767) = elegantissima (Mont., 1803)
Ook "bij deze soort blijkt, net als onder "2".', een opvallend

verschil tussen de twee eilanden. Bij stug volhouden vind

je op Terschelling slechts zo nu en dan een horentje of

een fragment. Slechts één maal heb ik het genoegen mogen

smaken uit één monster 6 éxn en 1 fr. te halen. Op Schier

bleek een dergelijke ui.tzond.ering regel'. Uit de onder 2.

vermelde monsters kwamen resp,: pl 7,9: 6 exn, pl 8,5: 3

exn, 1 fr., pl 9,8: 19 exn, 10 frn. Ook Th.W. de Boer

vond vele exn op Schiermonnikoog; zie bijv,. (Boer, Th.W,

de, 1976).
Op 21-11-1962 vond .Tanis op Terschelling een vers ex. met

vleesresten in gruis tussen pl 22 en pl 23.

Interessant is nog te vermelden dat Tanis de soort drie

maal aantrof, vastgekit aan de kokertjes van de schelp-
kokerworm (Tanis, 1962).

14. Turbonilla acuta (Donovan).
teer: 1 ex.

In de meeste recente boekwerken komt deze soqrt niet voor.

Ook Janssen vermeldt hem niet. We 1 is hij opgenomen in

"British Shells" .(McMillan, 1973). McMillan schrijft o.a.

dat Turb. acuta kleiner blijft dan Turb. lactea, waarmee hij,
naar zij vermoedt, dikwijls wordt verward.

Volledigheidshalve zal ik i.v.ra. de punten 2, 5, 10'en 13 nog even

de op 26 aug. en 18 sept. 1976 heersende winden vermelden:

op 26-8-1976 matige-krachtige NW~wind, daarvoor enkele dagen
0*~Z0 wind (ik was net te laat)

op 18-9-1976 zachte Z-wind, ook al enkele dhgen daarvoor; het

bleek voortreffelijk "gruisweer".
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De gegeven opsomming van Pyramidellidae-soorten moet niet gezien
worden als sluitstuk, maar meer als tussenstand. Houdt niet elke

lijst voor de sportieve zoeker de uitdaging in hem uit te breiden?

Daar komt bij dat van de verspreiding van veel van de wel genoemde

soorten met betrekking tot de Waddeneilanden nog maar erg weinig
bekend is. Terschelling mocht zich tot op heden in een veel grotere

belangstelling verheugen dan d'e andere Waddeneilanden; ,ongetwijfeld
verdienen echter de overige Waddeneilanden evenzeer onze aandacht.

De vondsten van Schiermonnikoog spreken voor zichzelf. Dat ook

Ameland m.b.t. de Pyramidellidae een niet te versmaden eiland is,
mochten Jaap de Boer en ik eind vorig jaar ervaren; we hopen daar

t.z.t. als al het verzamelde gruis verwerkt is, verslag van uit te

brengen.
Tot slot wil ik de heer Van Aartsen hartelijk danken voor zijn de-

terminatiehulp en de heer Doeksen voor zijn toestemming tot inzage

van zijn "boringsmateriaal, waardoor de determinatie van epkele frag-

menten mogelijk werd.
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