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Mo l l u s k e n  v a n  h e t  s t r a n d  t e  Oo s t d u i n k e r k e . 3 ^ 1

Eind augustus 1989 deed mevrouw M.-Th. VANHAELEN interessante 
schelpenvondsten in gruisbankjes te Oostduinkerke (Ster der Zee).
Elf Turridae en een klein slakje (afbeelding zie VANHAELEN, 1989) 
konden niet op naam gebracht worden. Op de laatste jaarvergadering 
bezorgde mevr. VANHAELEN mij deze exemplaren ter determinatie.

De Turridae kon ik determineren ais B e .lla .6 p i/ ia  / iu £ a (MONTAGU, 
1803). Het andere slakje is duidelijk een Ringicula; het betreft 
R in g ic u la  v e n t j i ic o A a  (SOWERBY, 1824). Deze laatste soort is niet 
meer vertegenwoordigd in de actuele Europese fauna. GLIBERT (1958) 
noteert ze in Belgie uit Miocene en Pliocene afzettingen. Tegen het 
einde van het Plioceen verdween R. v e n O iic o A a uit het Noordzeebek- 
ken (GLIBERT, 1958; JANSSEN, 1984); in het Middellandse Zee-bekken 
daarentegen leefde de soort nog verder tot in het Kwartair (PAREN- 
ZAN, 1970).

De interpretatie van het voorkomen van B. /iu £ a is echter ingewik
kelder. Noch bij ons noch in Nederland wordt de soort ais autoch
toon beschouwd (JANSSEN, 1975; BACKELJAU, 1986). B. nu /.a werd le
vend waargenomen in zuidoost Engeland (SEAWARD, 1982). WOOD (1872- 
1874) vermeldt de soort (juiste identificatie ?) ais twijfelachtig 
uit Oud-Pleistocene afzettingen, verder noteert hij ze wel uit het 
"Post-glacial" van March (vermoedelijk te correleren met ons Eemien) 
SPAINK (1975) verzamelde B. /iu /.a uit boringen uit het Nauw van Ca
lais en de Zuidelijke Noordzee (51° en 52° NB). Zowel in Nederland 
ais in Belgie werd, voor zover mij bekend, B. /aiJLa nooit i n  3i t u  ais 
fossiel gevonden. Voortgaande op de conservatietoestand van de 
schelpen (5 witte ex. -vaak met roze tot lichtbruine tint-, glan
zend met goed bewaarde oppervlaktesculptuur; 1 wit duidelijk ge- 
herkristalliseerd ex. met goed bewaarde opp. sculptuur, 5 licht
bruine ex. met aanzienlijk afgesleten opp. sculptuur) is het moge
lijk dat het ten dele om recent adventief en ten dele om fossiel 
materiaal gaat. In het laatste geval zou de herkomst (Jong)-Pleis- 
toceen kunnen zijn.
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Ringicula ventricosa 
(naar JANSSEN, 1984)


