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De molluskenfauna van het waalien in Nederland

door

T. Meijer

(vervolg)

Marstoniopsis wordt door onze overzeese buren, met o.a. Valvata

goldfussiana, als kenmerkend voor dat interglaciaal beschouwd

(Kerney, 1978). Dit wordt echter door de Nederlandse waarne-

mingen sterk gerelativeerd. We moeten daarbij bedenken dat,

vooral op grond van uiteenlopende Nederlandse gegevens, Enge-
land gedurende een zeer groot deel van het Kwartair geen eiland

was, maar deel uitmaakte van het vasteland van Europa.
Dit was de feitelijke situatie gedurende elk glaciaal, door de

veel lagere zeespiegelstand tijdens die perioden. Doch binnen

het tijdsbestek van ruwweg het eind van het Midden Tiglien tot

en met waarschijnlijk het Holsteinien moet dit ook tijdens de

interglacialen (met ongeveer het huidige zeeniveau) het geval

zijn geweest. Deze verbinding moet dus ongeveer anderhalf mil-

joen jaar continu hebben bestaan. Dit betekent dat het strati-

grafisch voorkomen van land- en zoetwatermollusken in beide,

tegenwoordig door de Noordzee gescheiden gebieden toch geen al

te grote verschillen kan vertonen.

Behalve Marstoniopsis scholtzi werden nog enkele andere soorten

voor het eerst ouder dan het Holoceen, of zelfs voor het eerst

fossiel in ons land aangetroffen. Dit zijn: Gyraulus riparius,

Ferrissia wautieri, Orcula doliolum en Ena obscura. Daarnaast

waren Pisidium stewarti en Vertigo genesii in ons land niet ouder

dan het Eemien en Vertigo substriata niet ouder dan het 'Intra

Saalien Interglaciaal' bekend.

Van de fossiele Bithyniidae zijn zoals gewoonlijk voorname-

lijk de opercula gevonden. Vier soorten zijn aanwezig die ook

alle vier vrij goed aan het operculum herkenbaar zijn (Meijer,
19 74)

.
Bithynia troscheli, door recente auteurs ten onrechte als

een grote vorm van B. leachi beschouwd, is in het Midden en Vroeg
Kwartair de algemeenste soort, in tegenstelling tot Bithynia

leachi die zeer zeldzaam is.

De opercula van beide soorten kunnen niet met elkaar verward

worden. Dat ligt anders bij de opercula van B. troscheli en B.

tentaculata. Na enige training is het onderscheid echter wel te

maken. Overigens liggen de problemen voornamelijk in het Vroeg

Kwartair, waarin de tentaculata-opercula variabeler lijken dan

in het Midden en Laat Kwartair. In de jongere afzettingen is ook

het onderscheid tentaculata - troscheli niet moeilijk. Misschien

is in het Vroeg Kwartair nog een andere
, op B. tentaculata ge-

lijkende soort in het spel. Dit is niet geheel onmogelijk,aan-

gezien in Bavel een afwijkende 'vorm' van Bithynia tentaculata

werd aangetroffen (Meijer, 1974). Ik hoop hier door metingen

aan de opercula enige klaarheid te brengen (cf. Meijer, 1985).

Neumayria crassitesta heeft een operculum dat geheel of groten-
deels paucispiraal is opgebouwd. De bouw is dus heel anders dan

Marstoniopsis scholtzi was in Nederland niet ouder dan het

Holoceen bekend. In Groot Brittannië is deze soort o.a. gevon-

den in het Cromerian van West Runton.
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bij de overige Bithyniidae. Dergelijke opercula werden vroe-

ger toegeschreven aan Lithoglyphus naticoides. Deze soort

heeft weliswaar een paucispiraal operculum, maar dat is hoorn-

achtig en zal daardoor niet of nauwelijks fossiliseren. Met

de fauna van Bavel werd dit type operculum voor het eerst in

de mondopening van een schelp gevonden. Het is eigenlijk heel

vreemd dat daarvöör nooit schelpen van deze soort in ons land

waren gevonden. De schelp is namelijk vrij stevig en bovendien

ziin de opercula soms zeer algemeen. De schelp gelijkt enigs-

zins op B
.

tentaculata, maar is veel groter en heeft sterk af-

geplatte windingen. De soort blijkt te behoren tot een genus

dat sinds het Mioceen in Europa voorkomt (Girotti, 1972).

Er zijn slechts weinig soorten. N. crassitesta is de laatste

vertegenwoordiger en sterft na het Holsteinien uit. Het is niet

onmogelijk dat N. crassitesta in ieder geval in West-Europa pas

in hét Waalien verschijnt. Sterk gelijkende opercula, doch ca.

twee maal kleiner, zijn in het Tiglien aanwezig. Van deze an-

dere soort werden ook enkele schelpen gevonden. Deze schelpen

hebben minder afgeplatte windingen en blijven kleiner dan N.

crassitesta. Van de laatste soort is in het Tiglien tot nu toe

niets aangetroffen; al het bekende Neumayria-materiaalblijkt

tot de kléinere soort te behoren. Als dit in de toekomst op

blijft gaan, dan is de stratigrafische waarde van N. crassitesta

sterk in betekenis toegenomen. Met behulp van deze soort kunnen

dan afzettingen gekarakteriseerd worden, die in ouderdom lig-

gen tussen Vroeg Waalien tot en met Laat Holsteinien.

Tournouerina belnensis .
Deze door Tesch in 1939 als Nema-

turella minima uit het Tiglien van boring Rosmalen beschreven

soort was reeds van diverse plaatsen uit het Tiglien bekend

(Tesch, 1944; Kuijper, 1973). Nu komen daar twee plaatsen met

een Waalien ouderdom bij .

In Frankrijk is deze soort eveneens uit het Waalien bekend. In-

teressant is dat de soort daar begeleid wordt door Neumayria

crassitesta (respectievelijk als Tournouerina secunda en Neumay-

ria priscillae in Schlickum & Puisségur, 1977).

Sphaerium sp. Dit is een waarschijnlijk onbeschreven soort

uit het subgenus Sphaeriastrum. Deze soort werd eerder in drie

boringen met een Laat-Tiglien fauna aangetroffen.

Cochlostoma sp.
In boringen werden tot nu toe alleen top-

fragmenten van verscheidene soorten gevonden. Zo ook hier.

In de groeve Egypte bij Tegelen werd een laatste winding aange-

troffen van een Obscurella (Meijer, 1976). Mogelijk gaat het bij
de vondst uit Tegelen om Cochlostoma (O.) salomoni.

_

Voorlopig

zijn de topwindingen nog niet te determineren. Tot nu toe werden

resten van Cochlostoma niet jonger dan het Waalien gevonden.

Carychiums zijn als fossiel uiterst zeldzaam in boringen. Er

zijn slechts enkele hele exemplaren gevonden, die ik niet ge-

waagd heb open te maken ter bestudering van de columellaire

plooien. De determinatie geschiedde dan ook alleen op de vorm

van de schelp. We moeten daar voorzichtig mee zijn, aangezien

er in ons Kwartair nog andere soorten zijn gevonden (Meijer,

1985). Aan Clausiliidae werden minstens vijf soorten gevonden.

Het materiaal moet nog bekeken worden. Fossiele Clausilia's zijn

niet zeer zeldzaam, wel is het zo dat hele exemplaren vrijwel

nooit in boringen gevonden worden. Het is al mooi als men de be-

schikking heeft over complete mondopeningen.

Zonitoides sepultus is dezelfde vorm die in de fauna van
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Belvédère (Intra Saalieri Interglaciaal) aanwezig is (Meijer,

1985). Er zijn nu nieuwe gegevens beschikbaar gekomen, die

doen vermoeden, dat deze vorm toch niet met Zonitoides sepul-

tus geïdentificeerd kan worden. Echter, de conclusie dat deze

vorm niet identiek is met Zonitoides excavatus, noch met zo-

nitoides nitidus, blijft overeind. Temeer daar de Belvédère-

Zonitoides nu met beide recente soorten gezamenlijk op één

plaats is aangetroffen. Dit is het geval in de afzettingen uit

het 'Hoxnian' van Clacton (G.B.). (Het Hoxnian is het Britse

equivalent van het Holsteinien op het vasteland van Europa).
Van Perforatella sp. zijn alleen fragmenten gevonden.

Vooral fragmenten van de mondrand, waarop twee grote knobbels

aanwezig zijn, worden teruggevonden. Het materiaal behoort

duidelijk tot meer dan één soort, maar het is moeilijk om daar

aan de hand van fragmenten meer over te zeggen. De grootte van

de schelp benadert die van Perforetella dibothryon, waartoe

het materiaal naar mijn mening overigens niet behoort. Kleine

vormen van Perforatella bidentata worden regelmatig in afzet-

tingen uit het Eemien van Noord-Holland aangetroffen. De gro-

tere vormen zijn niet jonger gevonden dan het interglaciaal
van Bavel.

Soosia sp. was tot nu toe alleen uit het Tiglien bekend

(Meijer, 1976). De soort is verwant met de recente o.a. nog
in

de Karpaten levende Soosia diodonta. Beide soorten hebben een

met tanden bewapende mondopening, in tegenstelling tot verte-

genwoordigers van het genus uit het Tertiair. Onze Vroeg Kwar-

taire soort verschilt van de recente soort in grootte en pro-

porties van de schelp en de vorm van de tanden in de mondope-

ning. Vooral uit Midden-Europa zijn uit het Midden en Vroeg

Kwartair diverse meldingen van Soosia diodonta. Helaas wordt

zelden een afbeelding gegeven,
zodat zekerheid omtrent de deter-

minatie moeilijk verkregen kan worden. Binder (1977) geeft een

afbeelding van een vondst uit Gedersdorf (Oostenrijk) .

Het afgebeelde exemplaar vertoont duidelijk meer verwantschap

met onze Vroeg Kwartaire soort dan met S. diodonta. De exacte

ouderdom van de fauna van Gedersdorf is mij niet bekend, maar

moet gezien het voorkomen van Gastrocopta serotina en Helici-

gona capeki Vroeg Kwartair, mogelijk zelfs Tiglien zijn.
Van Kielniki (Polen) beelt Stworzewicz (1981) eveneens S. dio-

donta af. Het materiaal dat ik heb kunnen bekijken, behoort niet

tot onze Vroeg Kwartaire soort, maar wijkt ook van recente
S.

diodonta af. De mogelijkheid dat het materiaal binnen de vari-

atie van S. diodonta blijft, sluit ik niet uit, maar zekerheid

omtrent de status van de Poolse soort kan pas verkregen worden

als meer en completer materiaal ter beschikking komt.

De ouderdom van de fauna van Kielniki is Cromerien of ouder. Te

oordelen aan de molluskenfauna is deze echter zeker ouder dan

Cromerien, naar mijn mening in ieder geval Vroeg Kwartair.

Van Stranska Skala (Tsjechoslowakije) geeft Lozek (1964) een

duidelijke afbeelding van Soosia diodonta. De fauna van Stranska

Skala is te plaatsen in een periode, die rijkt van het Vroeg

Waalien tot en met het Bavelien.

De recente variabiliteit van Soosia diodonta is betrekkelijk ge-

ring. De Soosia van Stranska Skala komt geheel met de recente

overeen, wat met de Soosia uit Kielniki, die zeer globaal in

ouderdom met Stranska Skala overeen komt, niet het geval is.

Hoewel het verschil wellicht niet groot is, ben ik toch geneigd
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aan verschillende taxa te denken. Het is in ieder geval wel

duidelijk, dat Soosia in het Midden en Vroeg Kwartair een veel

grotere diversiteit aan getande vormen laat zien dan tegen-

woordig. Uit de thans beschikbare gegevens leid ik af, dat de

Nederlandse Vroeg Kwartaire Soosia na het Waalien is uitgestorven

In of vlak na het Waalien waren in Midden-Europa zeker twee

taxa aanwezig, waarvan de recente vorm van Soosia diodonta er

één is.

Samenvattend kunnen we de volgende stratigrafisch belang-

rijke soorten voor het Waalien noteren.

Eerste optreden: mogelijk Neumayria crassitesta.

Laatste optreden: Tournouerina belnensis, Cochlostoma sp.,

Granaria frumentum, Soosia sp. en Sphaerium (Sphaeriastrum) sp.
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Cochlostoma sp.

Carychium minimum

Carychium tridentatum

Carychium indet.

Oxyloma elegans

Succinea elegans/putris
Succinea oblonga oblonga

Succinea oblonga elongata

Cochlicopa lubrica

1 2 3 4 5 6 7

-
- - x - - - L.O.

- - -

x
- - - E.O.

- X X X - - -

X X X X X X X

----- X X

- X X X x - -

- X X X X -
-

Tabel:

.
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Cochlicopa indet.

Columella columella

Vertigo antivertigo

Vertigo pygmaea

Vertigo substriata

Vertigo genesii

Vertigo indet.

Pupilla muscorum

Pupilla sp.

Orcula doliolum

Granaria frumentum

Vallonia costata

Vallonia pulchella

Ena obscura

Clausilia cf. cruciata

Clausiliidae (ca. 5 sp.)
Discus ruderatus

Vitrea cf. crystallina

Aegopinella sp.

Zonitoides nitidus

Zonitoides sepultus ?

Zonitidae indet.

Vitrinidae

Limacidae, kleine soorten

Milacidae

Helicopsis sp.
Monachoides indet.

Perforatella sp. (grote vormen)

Trichia cf. hispida

Trichia cf. striolata

Soosia sp.

Arianta arbustorum

Helicigona lapicida

Cepaea indet.

Viviparus cf. diluvianus

Viviparus sp.

Valvata cristata

Valvata goldfussiana
Valvata piscinalis piscinalis

Valvata piscinalis alpestris

Valvata pulchella
Valvata indet.

Marstoniopsis scholtzi

Lithoglyphus sp.

Bithynia leachi

Bithynia tentaculata

Bithynia troscheli

Neumayria crassitesta

Tournouerina belnensis

Radix cf. peregra

Radix auricularia/ovata

Lymnaea stagnalis

Stagnicola palustris s.1.

Galba truncatula

Lymnaeidae

1 2 3 4 5 6 7

x -
- -

X X

- x - X x
-

X x x - -

x
-

x
- E.0.

X - - - E.0.

X X X X X X

- x - x x
- - E.0.

X - X X L.0.

- X X x
- - -

- X X X X - X

-

X
-

X X -

------x E.0.

-

X X X X X X

- x
-

X x
- X

- X X X X - X

- X X X x - -

- x
- - - - -

-

X X X x
- -

- X X X - X X

-

X X
- - X X

- - - x - - - E.0.

X X X X X X

X X X X X X X

- - - X X
- -

- - - x - - - L.0.

- X X X X X X

- X - X X X X

- X X X x - -

X x
- - - X X

X X X X - X X

X X X X X X X

- x - x x
- -

- x - - - - -

x -----
-

- X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X -

x x - x - - - L.0.

X X X X X - X

- X - x - X -

- X X X X X X

- X - X X X X

----- X X

.
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Planorbarius corneus

Planorbis carinatus

Planorbis planorbis

Planorbis indet.

Anisus leucostoma

Anisus vortex

Anisus sp.

Bathyomphalus contortus

Gyraulus albus

Gyraulus crista

Gyraulus laevis

Gyraulus riparius

Gyraulus rossmaessleri

Segmentina nitida

Ferrissia wautieri

Ancylus fluviatilis

Anodonta lndet.

Unio indet.

Pisidium amnicum

Pisidium clessini

Pisidium casertanum

Pisidium henslowanum

Pisidium moitessierianum

Pisidium nitidum

Pisidium obtusale obtusale

Pisidium obtusale lapponicum

Pisidium stewarti

Pisidium subtruncatum

Pisidium supinum
Pisidium indet.

Sphaerium corneum

Sphaerium lacustre

Sphaerium rivicola

Sphaerium solidum

Sphaerium sp.
Corbicula fluminalis

Littorina littorea

Peringia ulvae

Ventrosia ventrosa

Mytilus edulis

Ostrea edulis

Cerastoderma edule

Cerastoderma glaucum
Cerastoderma lndet.

Venerupis aurea

Mactra corallina

Spisula subtruncata

Donax vittatus

Macoma balthica

Scrobicularla plana
Barnea candida

1 2 3 4 5 6 7

X X X X - X

- X X -
- - X

X X X X X X

- X X X X - X

X X X X -

- x - x - - -

- X X x x - -

- X - X x - -

X - X X -

X X -

- x - - - - -

X X X x
- - X

X X X X - X

X X X X x - X

- X X X x - -

X - - x - -

X X X X X X -

- x x - - -
-

- x - x - - -

- - -

x x
- -

- - - x - - - E.0.

X X X X X -

- x x x x - -

x -----X

X - X X - X

-

x x
- - - -

- - -

x
- - - L.0.

X X x - - -
-

-

X X x - - -

- X X X X X -

- X X x x -
-

- X X - - - -

- X — — — — —

-

x - -
- - -

- X - - - - -

- X X X X - -

-

x x
- - - -

- x
— — — — -

Verklaring van de tabel :

Kolom 1 - Boring Leerdam (38H/148) : 82.50-83.00 m onder maaiveld

.
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Naschrift:

Hoewel in de literatuur veel van wat hier door de beperkte

ruimte niet ter sprake kan komen, kan worden gevonden, is het

misschien toch nuttig om nog een toelichting op enkele begrip-

pen te geven.

Glaciaal - Ook wel ijstijd. Het grootste deel van de tijdsduur

van het Kwartair werd door de glacialen ingenomen. Tijdens de

glacialen breidden de gletsjers van het landijs zich over gro-

te delen van het noordelijk halfrond uit. Dit landijs heeft ons

land in ieder geval tweemaal bereikt (in het Saalien en in het

Elsterien). In onze streken heerste een (sub)arctisch klimaat

en het landschap werd door toendra's beheerst. In de koudste

perioden was er de zgn. poolwoestijn, waar de vegetatie volle-

dig ontbrak. Tot op grote diepte was de bodem bevroren (zgn.

permafrost), zoals dat nu nog in Siberië het geval is. Door de

vastlegging op het land van zoveel water, daalde de zeespiegel

met max. ca. 100 meter. Daardoor lag het grootste deel van de

Noordzee droog. Door de barre omstandigheden kon het grootste

deel van de fauna, zoals we die tegenwoordig uit ons land ken-

nen, zich hier tijdens de glaciale perioden niet handhaven. Uit

dergelijke perioden zijn wel diverse typen toendrafauna's aan-

getroffen.

Interglaciaal - Ook wel tussen!jstljd. De glacialen worden on-

derbroken door de veel kortere interglacialen.

Deze hebben een

tijdsduur van 10 tot 30.000 jaar.

Gedurende de interglacialen was het klimaat ongeveer zoals dat

tegenwoordig is. In feite leven we nu in een interglaciaal. Het

land was in principe geheel bebost. Dat hoort het nu eigenlijk

ook te zijn, maar de mens dacht daar anders over. Er was een

zeeniveau dat enkele meters rond het huidige schommelde. De fau-

na leek veel op de fauna's die we uit het vroeg en midden Holo-

ceen kennen, d.w.z. voordat de mens met de invoering van de

landbouw aan de grote ontbossing begon.

Kwartair -

'

IJstijdvak '. Dit is het jongste tijdvak uit de aard-

geschiedenis.
Het Kwartair wordt gekenmerkt door het optreden

van ijstijden, d.w.z. perioden met grote uitbreidingen van de

gletsjers van het landijs. Over de lengte van het Kwartair ver-

schillen geologen van mening, dit hangt namelijk af van welke

Kolom 2 - Boring Zuurland-2 (37C/554): 42.00-46.00 m onder

maaiveld (zone D).

Kolom 3 - Boring Zuurland-2 (37C/554): 46.00-51.00 m onder

maaiveld (zone C).

Kolom 4 - Boring Zuurland-2 (37C/554): 51.00-58.00 m onder

maaiveld (zone B).

Kolom 5 - Boring Zuurland-2 (37C/554): 58.00-61.00 m onder

maaiveld (zone A).

Kolom 6 - Boring Hendrik Ido Ambacht (38C/385) : 44.00-52.00 m

onder maaiveld.

Kolom 7 - Boring Hendrik Ido Ambacht (38C/385) : 52.00-58.00 m

onder maaiveld.

Laatste kolom - stratigrafische betekenis van de betreffende

soort voor het Waalien in ons land.

E.O. = eerste optreden tijdens het Waalien.

L.O. = laatste optreden tijdens het Waalien.
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definitie men hanteert voor het begin van het tijdvak. In Ne-

derland laat men het Kwartair beginnen bij de eerste duidelijke

ijstijd, het zgn. Pretiglien. Dit betekent dat het Kwartair ca.

2.4 miljoen jaar geleden begonnen is. Binnen het aldus gedefi-
niëerde Kwartair zijn nu ongeveer 20 glaciale/interglaciale
cycli bekend. Na het oudste Vroeg Kwartair is de gemiddelde

duur van één cyclus (glaciaal & interglaciaal) ca. 110.000 jaar.
Naast de stroming van o.a. Nederlandse geologen, bestaat er een

andere niet onbelangrijke stroming, die het Kwartair veel later

laat beginnen. In deze opvatting ligt het begin bij de aanvang

van het Eburonien glaciaal, wat betekent dat het Kwartair dan

ca. 1.6 miljoen jaar geleden is begonnen.

Palynologie - Pollenanalyse. De wetenschap van het stuifmeel-

(pollen)onderzoek. Veel van de interglacialen zijn d.m.v. stuif-

meelonderzoek aangetoond. Zeer in het kort komt het er op neer

dat stuifmeel van bomen kenmerkend is voor interglacialen, ter-

wijl stuifmeel van grassen, kruiden en heideachtigen meer ken-

merkend is voor koelere perioden.

Lithologie - Gesteentenleer
.

Onder gesteenten worden ook klei-

en, zanden etc. verstaan. Is sprake van de 'lithologie' van een

bepaald(e) monster of boring, dan wordt daaronder de aard van

het materiaal verstaan, waaruit de aardlagen zijn opgebouwd

(zand, kleiig fijn zand, venige klei, moeraskalk, etc.).

Lithostratigrafie - De lithostratigrafie houdt zich bezig met de

studie van de opeenvolging in de tijd en de geografische verbrei-

ding van aardlagen met behulp van gegevens ,
die uit de aard van

het gesteente zelf zijn af te leiden. In de lithostratigrafie

krijgen aardlagen op grond van bepaalde karakteristieken een

naam. Er wordt gewerkt met eenheden, die elkaar in belangrijk-
heid opvolgen, zoals dat b.v. ook in de zoölogische systematiek

gebruikelijk is. In de zoölogische systematiek is b.v. sprake

van de elkaar in belangrijkheid opvolgende begrippen, n.l.

soort - geslacht - familie. Een dergelijke reeks is in de stra-

tigrafie b.v. laag - afzetting - formatie. In dit artikel ge-

noemde lithostratigrafische eenheden zijn:
Formatie van Maassluis en Formatie van Kedichem.

Naast de lithostratigrafie is er o.a. nog de biostratigrafie.

Het doel is in wezen gelijk, alleen wordt dit nagestreefd met

behulp van de fossielinhoud van de aardlagen. In principe kan

op elke fossielgroep een aparte biostratigrafie gebaseerd worden.

In Nederland wordt in het Kwartair het meest gewerkt met pollen

en mollusken. Zoogdierstratigrafie is in opkomst, vooral micro-

vertebraten, zoals knaagdieren, insecteneters etc. zijn daarbij

van belang.

De Nederlandse klimaatstratigrafie van het Kwartair is, sterk

vereenvoudigd, als volgt weer te geven:

Interqlaciaal Glaciaal iaren voor heden

(warm) (koud)

Holoceen ca .
10.000

Weichselien

Eemien ca. 125.000

Jong Saalien

Intra Saalien ca. 270.000

Vroeg Saalien
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N.B. Waalien-A, -B en -C zijn hier op pollen gedefinieerde

delen van het interglaciaal en moeten als zodanig niet verward

worden met de in het artikel genoemde zones A tot en met D.

Holsteinien

Elsterien

Cromerien-IV

Cromerien-C ca. 400.000

Cromerien-III

Cromerien-B

Cromerien-II

Cromerien-A ca. 730.000

Cromerien-I

Dorst Glaciaal

Leerdam Interglaciaal

Linge Glaciaal ca. 900.000

Bavel Interglaciaal

Menapien

Waalien-C

Waalien-B

Waalien-A

Eburonien

Laat Tiglien
Midden Tiglien

ca. 1.600.000

Midden Tiglien

Vroeg Tiglien

Vroeg Tiglien

Pretiglien ca. 2.400.000


