Het begin van een graptoliet
Slechts zelden is het beginstadium van een graptoliet goed
te zien. Is een exemplaar volledig geconserveerd, zoals bij
de kolonie op het omslag nagenoeg het geval is, dan kan
worden nagegaan wat de volgorde van groei van de afzonderlijke thecae was.
Onder het hoofd: De bouw van een graptolietenkolonie
(pag. 74) is beschreven, hoe uit het beginstadium, de
sicula, de eerste theca ontsproot. V i a theca 1 werd theca 2
gevormd, enzovoort. De kleurenplaat laat een fragment van
een deels gepyritiseerd rhabdosoom van een Didymograptus
extensus uit het Oslogebied zien.
Typisch voor Didymograptus is een in twee enkelvoudige
takjes uitgroeiend rhabdosoom. Deze getakte groeiwijze
ontstaat, doordat in een nog zeer jong stadium het organisme (de zooid) in plaats van één twee groeiknoppen krijgt,
waaruit beide kolonietakken zich vervolgens ontwikkelen.
Het stadium waarin dit gebeurt is een belangrijk kenmerk
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voor de determinatie.
In het afgebeelde exemplaar lijkt het stadium van afsplitsing bereikt te zijn bij de tweede theca die gevormd werd
(op schetsje en foto: 1.2). Er is namelijk te zien dat de
theca 2.1 rechts van de eerste (dus 1.1) met deze geen verbinding heeft, maar in plaats daarvan via een kanaaltje met
de eerste theca van de andere tak (1.2) verbonden is. Dit
kanaaltje loopt over 1.1 heen. Niet te zien is hoe de aftakking van de sicula naar theca 1.1 verloopt. Wel is nog vaag
zichtbaar dat de sicula zich tot onder de splitsing van 1.1
en 1.2 voortzet.
Het z.g. extensus-stadium van de graptolietenontwikkeling
is op bijgevoegd schetsje (uit Treatise on Invert. Fossils,
Part V ) schematisch weergegeven.
De foto beeldt Didymograptus extensus nog eens uit.
Met vriendelijke dank aan Dr. A . R . Fortuin, die behulpzaam was bij het ontcijferen van het zoekplaatje!
J.S.-v.B.
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