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A B S T R A C T 
In the present paper the main conclusions are summarised of a study on the 
receptaculite Tetragonis sulcata d'Eichwald 1860 and the paleobiology of recep-
taculites in general ( B R U M M E R , 1979). In addition, the significance of this fossil 
and the 'Ostseekalk' in which it is found is discussed with respect to its erratic 
nature. 

Receptaculieten vormen een groep van uitgestorven organismen waarvan de ver
wantschappen sinds jaar en dag zeer omstreden zijn. Reeds in 1820, toen de paleon
tologie nog maar amper in de kinderschoenen stond, werd door S C H L O T H E I M voor 
het eerst melding gemaakt van een fossiel dat later de naam 'receptaculiet' zou 
krijgen. Vervolgens werden er, vooral in de loop van de vorige eeuw, talrijke recep
taculieten beschreven, maar tot welke groep van organismen ze nu behoorden werd 
er niet duidelijker op. Zo zijn ze bijvoorbeeld al voor foraminiferen, koralen, stekel-
huidigen en zelfs voor dennekegels aangezien. Maar tegenwoordig is men het er wel 
over eens dat het waarschijnlijk kalkalgen zijn, verwant aan de eveneens uitge
storven knikkeralgen, bekend uit onze ordovicische zwerfstenen. Toch bestaat er 
nogal wat onenigheid over hoe receptaculieten dan wel als kalkalgen voorgesteld 
moeten worden. De in dit artikel gegeven reconstructie hoe een receptaculiet-
kalkalg er in leven moet hebben uitgezien komt dan ook geheel voor rekening van 
de schrijver dezes. Het moet U dan ook niet verbazen elders in de literatuur een 
geheel ander beeld aan te treffen. 

Omdat receptaculieten ook in het O r d o v i c i u m van ö land , Estland en Dalarna 
voorkomen evenals in het S i l u u r van Gotland, moesten er vroeg of laat wel zwerf
steen fossielen van worden gevonden. En inderdaad trof Anderson een geheel ver-
kiezeld exemplaar bij Westerhaar aan, het gedurende een twintigtal jaren enig be
kende fossiel. In 1974 diepte de schrijver een groot knikkeralg-achtig fossiel op 
uit het Groninger rode keileem, dat door Dr. Boekschoten al gauw werd bestem
peld als 'receptaculiet', met de mededeling dat het zeker een vondstmelding 
waard zou zijn. En van kwaad kwam erger. Zoals dat met zoveel 'zeer zeldzame' 
fossielen het geval is, werd nadat de receptaculiet als zodanig voor het eerst 
was herkend, een hele serie van deze fossielen gevonden. Op dit moment hebben 
we de beschikking over 22 Groninger en notabene 1 Lossers exemplaar, de laatste 
wederom door Anderson gevonden. In alle gevallen blijkt het hier te gaan om 
Tetragonis sulcata door d ' E i C H W A L D in 1860 beschreven van Estland. Het originele 
exemplaar is echter niet compleet zodat in het verleden paleontologen niet wisten 
wat ze nu met dit fossiel aan moesten. Omdat Russen noch Estlanders zelf enig 
onderzoek naar deze fossielen hebben gedaan, lag hier een mooie kans om door 
onze zwerfstenen dit fossiel te onderzoeken. 
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Fig. 1. Geschematiseerde lengte-doorsnede van Tetragonis sulcata. 
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Tetragonis sulcata is peervormig en behoort met een lengte van maximaal 7 cm en 
een diameter van zo'n 2,5 cm tot de middelgrote receptaculieten. Om nu de bouw 
van een receptaculiet te beschrijven worden er enkele termen gebruikt die in 
fig. 1 verklaard staan. 
Zoals alle receptaculieten bestaat Tetragonis sulcata uit een samenstel van mero-
men die de bouwelementen van deze fossielen vormen. Deze meromen liggen 
regelmatig gerangschikt rondom een centrale holte. Zoals in fig. 4 is aangegeven, 
bestaat het meroom vanaf het buitenste oppervlak tot op de centrale holte uit resp. 
een kapje, een stel armen, een zui l t je en een voetje. Het kapje, een ruitvormig 
schuin naar buiten wijzend plaatje, zit met één punt vast aan de rest van het 
meroom. Onder het kapje liggen drie elkaar loodrecht kruisende armen die op hun 
beurt weer loodrecht op het zuiltje staan. Onder aan het zuiltje bevindt zich dan 
uiteindelijk het voetje. 
Om de receptaculiet stevigheid te geven zijn de meromen op een nogal ingewik
kelde manier met elkaar verbonden, zoals in fig. 6 is getekend. Hierbij liggen de 
kapjes als dakpannen over elkaar heen, elkaar niet alleen van boven naar onder en 
zijdelings bedekkend, maar ook diagonaal. Onder het kapjes-'dak' ligt dan een laag 
van één van de drie armen, nl. de naar de nucleus gerichte arm. Hieronder 
ligt dan een laag van de resterende twee armen die netjes zij aan zij liggen, evenals 
de daar weer onder liggende zuiltjes en voetjes. 
Hoewel meromen een spiraal-patroon vormen over het gehele oppervlak van de 
receptaculiet (zie bijv. fig. 151 in 'Het Keienboek') liggen ze in werkelijkheid in 
ringen gerangschikt rond de centrale holte. Dit klinkt moeilijker dan het is, maar in 
fig. 7 is te zien hoe dit in zijn werk gaat: de le en 3e meroom-ring liggen in dezelfde 
positie met de 2e meroom-ring daar tussen in in de opengelaten ruimten. De 4e 
meroom-ring ligt dan weer in dezelfde positie als de 2e enz., en zo ontstaat dan 
automatisch een spiraal patroon. Bij Tetragonis sulcata is het iets ingewikkelder 
maar er geldt wel het hier boven beschreven principe, zoals in fig. 6 is te zien. 
Omdat dit de eerste keer was dat deze nogal merkwaardige meroom-rangschikking 
werd beschreven, kreeg het de naam Tetragonis type'. 
Het aantal meromen per meroom-ring blijkt niet overal gelijk te zijn: rond de 
nucleus ligt een ring van 8 meromen maar richting apex neemt dit aantal toe tot 
wel zo'n 40 meromen per ring al naar gelang de grootte van de receptaculiet. 
Dit wordt veroorzaakt doordat aan de apex steeds weer nieuwe meromen aan een 
meroom-ring worden toegevoegd en wel op zo'n manier dat hierdoor een nieuwe 
spiraal in het oude spiraal patroon ontstaat zoals in fig. 8 is getekend. Zodoende 
neemt ook het aantal spiralen van nucleus naar apex toe, wat een goed kenmerk 
oplevert om nucleus en apex van elkaar te onderscheiden. 

Op grond van de verkregen gegevens over Tetragonis sulcata, samen met die van 
andere receptaculieten in de uitgebreide literatuur, bleek het mogelijk om na te 
gaan wat een receptaculiet nu voor een organisme zou kunnen zijn geweest en hoe 
dit geleefd kan hebben. Een van de belangrijkste dingen was te onderzoeken op 
wat voor een manier een receptaculiet groeide. Als we een receptaculiet be
kijken, zien we dat de meromen vanaf de apex richting nucleus steeds in grootte 
toe nemen tot op de plek waar het receptaculiet-lichaam zijn grootste diameter 
bereikt en waar ook de meromen het grootst zijn. Vanaf deze plek naar de nucleus 
neemt de grootte van de meromen weer af. Het blijkt dat we hier met een manier 
van groeien te maken hebben die ' po la i r e g r o e i ' wordt genoemd, wat wil zeggen 
dat één pool, in dit geval de apex, voor de groei verantwoordelijk is, terwijl de 
andere pool, hier de nucleus, de starre pool is. Met andere woorden, aan de apex 
werden de meromen in ringen gevormd. Ze namen steeds verder van de apex in 
grootte toe omdat ze door het ontstaan van steeds weer nieuwe ringen als het ware 
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Fig. 2. Schuin aangesneden Tetragonis sulcata in Oostzeekalk. (x 5). De donkere puntjes zijn doorsneden 
van meroomzuiltjes; duidelijk zijn de overlappende kapjes te zien aan de buitenkant van de recepta
culiet. 

Fig. 3. Dwarse doorsnede van Tetragonis 
sulcata (x 6). 
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de lucht in werden geduwd naar de nucleus toe. En zo komt een meroom-ring ten
slotte op de plaats waar de receptaculiet zijn grootste lichaamsdiameter bereikt 
en daar stopte ook de groei van de meromen op deze ring. N u blijkt steeds de laatst 
gearriveerde meroom-ring meromen te bevatten die iets groter zijn dan de al eerder 
aangekomen meromen van de voorafgaande meroom-ring en zodoende neemt de 
grootte van de meromen naar de nucleus toe weer af. 
Door steeds weer nieuwe meroom-ringen aan het reeds bestaande bouwsel van 
oude ringen toe te voegen, groeide het receptaculietenlichaam in de lengte. Boven
dien nam ook zijn lichaamsomvang toe doordat de meromen steeds groter werden. 
Wat veel meer van invloed was op een toename in omvang, was het invoegen van 
nieuwe meromen aan een meroom-ring, wat, zoals we hier boven hebben gezien, 
gepaard gaat met het ontstaan van nieuwe spiralen. Het is duidelijk dat een ring 
van 4 0 meromen heel wat groter is dan een ring van 8 meromen, terwijl daar ook 
nog de grootte-toename van de meromen zelf bovenop komt. 
Een eind vorige eeuw al gesignaleerd probleem is of receptaculieten al dan niet 
een opening aan de apex hadden. Wel is het zo dat alle receptaculiet-fossielen 
een opening aan de apex vertonen, maar sommige wetenschappers wijten dit aan 
het onverkalkt zijn van de immers hier gevormde meromen, en weke delen blijven 
helaas maar zelden bewaard. C A M P B E L L , et al. (1974) konden voor het eerst aan
tonen dat de door hen beschreven receptuculiet tijdens het leven een goed ontwik
kelde opening bezat. 
Nu we gezien hebben hoe een receptaculiet is opgebouwd en hoe zijn groei moet 
zijn verlopen, is het mogelijk om ons af te vragen wat het voor een organisme is 
geweest. Het blijkt dan dat alleen sponsen of algen tot de mogelijkheden behoren. 
Wie wat over sponsen weet, heeft geleerd dat deze dieren zich voeden door water 
met allerlei voedseldeeltjes binnen te laten stromen door instroomkanalen waarvan 
de openingen over het hele sponslichaam verspreid liggen. Dit voedselrijke water 
stroomt door de spons heen, wordt door bepaalde cellen ontdaan van de voedsel
deeltjes en komt vervolgens in een soort van verzamelbekken terecht in het midden 
van het sponslichaam, waar het tenslotte door een centrale uitstroomopening het 
lichaam verlaat. N u is een dergelijke levenswijze voor Tetragonis sulcata en enkele 
andere receptaculieten best voor te stellen, maar de meeste receptaculieten hebben 
kapjes en voetjes die in een gesloten laag tegen elkaar aanliggen en waardoor geen 
druppel water heen kan. Bovendien is polaire groei die voor receptaculieten zo 
karakteristiek is, een heel andere dan die van de sponsen. De reden waarom 
receptaculieten eigenlijk voor sponsen werden gehouden is dat de sponsnaalden 
van een bepaalde groep sponsen grote gelijkenis vertonen met meromen. Deze 
sponsnaalden bestaan echter alle uit kiezel terwijl meromen uit kalk zijn opge
bouwd. 

Er is een bepaalde groep algen die in vele opzichten met receptaculieten overeen 
komt. Tot deze groep behoren ook de uit onze Ordovicische zwerfstenen zo be
kende knikkeralgen, maar ook recente vormen die hier sterk op lijken. Vertegen
woordigers van deze groep van algen zijn opgebouwd uit verkalkte meroom-
achtige elementen die in ringen of spiralen gerangschikt zijn rond een centrale 
holte. Verder vertonen ze eveneens polaire groei en neemt het algen-lichaam in 
dikte toe door nieuwe skeletelementen aan de in ringen gevormde skeletelementen 
toe te voegen. Ook is het lichaam vaak door verkalking geheel gesloten behalve op 
de groeipool en de plaats waar ze vast zitten aan de zeebodem. Het al of niet ge
sloten zijn is voor een algen-lichaam niet van belang omdat hun levenswijze als 
planten nu eenmaal volkomen anders is dan die van sponsen, en beide vormen 
komen dan ook naast elkaar voor. A l deze argumenten lijken overtuigend genoeg 
om receptaculieten als kalkalgen te beschouwen. Maar ook hier zijn er nog wel 
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Fig. 4. Iets geschematiseerde tekening van een 
compleet meroom van Tetragonis sulcata, (x 30). 

Fig. 5. De drie armen 
van de meromen van 
ietragonis sulcata; één 
naar de nucleus wijzen
de arm en twee daar 
loodrecht op. (x 20). 
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Fig. 6. Rangschikking van de meromen van 
Tetragonis sulcata; voor de duidelijkheid is maar 
één kapje, geschaduwd, ingetekend, wel zijn de 
meroomarmen afgebeeld met de naar de nucleus 
gerichte arm naar boven wijzend. 

Fig. 7. Zo ontstaat uit meromen in 
ringen (hier als rechte lijn afge
beeld) gerangschikt een spiraal 
patroon. Gesloten horizontale lijn 
= meroom 'ring'; gestippelde dia
gonale lijn = meroom 'spiraal'; 
zwarte punten = meromen. 

Fig. 8. Ontstaan van een nieuwe meroom-spiraal 
door het invoegen van een extra meroom aan 
een opeenvolgende serie meroom-ringen (naar 
Rn is( in i (. 
De spiralen zijn gestippeld aangegeven, het punt 
van ontstaan van een nieuwe spiraal met een 
punt. 
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wat problemen, zodat receptaculieten in een aparte orde zijn ondergebracht. 
Een nogal omstreden zaak is of de apex in levenspositie nu de bovenste pool was 
dan wel de onderste. Aanvankelijk nam iedereen altijd aan dat de apex de bovenste 
pool was. Dit is waarschijnlijk nog een overblijfsel uit de vorige eeuw toen men 
het er algemeen over eens was dat receptaculieten sponsen waren, die immers een 
grote centrale uitstroomopening aan de bovenkant hebben waarvoor de opening 
aan de apex dan werd aangezien. Omdat recente algen die sterk op receptaculieten 
lijken ook met de groeipoolapex naar boven leven, leek er ook met de nieuwe ver
onderstelling dat receptaculieten algen zouden zijn niets aan de hand. C A M P B E L L et 
al. (1974) toonden echter aan dat de door hen beschreven receptaculiet met de apex 
naar onderen moet hebben geleefd. Deze positie heeft voor een alg, die als andere 
planten in staat is uit kooldioxide, water en zonlicht, suiker en zuurstof te maken 
(te assimileren) een nadeel. Door verkalking van de meromen wordt namelijk 
het zonlicht sterk verzwakt voordat het het assimilerend weefsel bereikt. Een voor
deel van een met de apex naar beneden gerichte levenswijze is echter dat door de 
opening aan de apex een orgaan aanwezig kan zijn geweest dat zorgde voor de vast
hechting van het receptaculietenlichaam aan de zeebodem. Een dergelijk vast-
hechtingsorgaan kan bijna onmogelijk aan de nucleus aanwezig zijn geweest omdat 
hier gewoon geen openingen in aanwezig zijn, en dit is dan weer een nadeel van een 
met de nucleus naar beneden (=apex naar boven) gerichte levenswijze. 
Een receptaculiet kan nu als volgt worden voorgesteld: een kalkalg die met de apex 
naar beneden, met een vasthechtingsorgaan door een opening in de apex aan de 
zeebodem vastzittend, in ondiepe zeeën heeft geleefd. De centrale holte was gevuld 
met een organisch weefsel dat eveneens in de meromen aanwezig was en daar voor 
de verkalking van de meromen zorg droeg en voor de assimilatie in de kapjes. Groei 
van de receptaculiet vond plaats aan de apex door het groter worden van de mero
men zelf, het toevoegen van nieuwe meroom-ringen en het aan die ringen toevoegen 
van nieuwe meromen. 

Het gesteente waarin in alle gevallen Tetragonis sulcata is aangetroffen is een geel 
tot grijze, vuilwit verwerende, harde en zeer dichte kalk met een splinterige breuk, 
die sterk doet denken aan de bekende 'Plattenkalk' van Solnhofen. Er zitten veel 
spleten en holten in het gesteenten die met grofkristallijne kalkspaat zijn gevuld. 
Vaak zijn deze, evenals de schaarse fossielen, omhuld door een laag rode, geoxi
deerde pyrietverbindingen die ook als losse sliertjes het gesteente soms een rossige 
kleur geven. 
Het meest karakteristieke fossiel is wel Vermiporella, een klein, vertakkend, buis
vormig kalkalgje dat bijna in elk stuk wel te vinden is. Verder worden er zeer weinig 
in het oog vallende fossielen in gevonden: behalve Tetragonis sulcata nog de knik-
keralg Coelosphaeridium, een enkele spons, de brachiopode Strophomena, de trilo-
biet Encrinurus, kleine gladschalige ostracoden en losse zeeleliestengelleden. 
Er bestaat veel verwarring over hoe dit gesteente moet worden genoemd en de 
diverse benamingen overlappen elkaar gedeeltelijk of zelfs helemaal in betekenis. 
Het beste is wel dit gesteente ' O o s t z e e k a l k ' te noemen, een naam die door 
Zweedse geologen wordt gebruikt om zwerfstenen van het boven genoemde petro-
grafisch type aan te duiden. In de betekenis waarin de naam Oostzeekalk hier 
wordt gebruikt gaat het om 'Onders te L y c k h o l m s e K a l k ' u i t de Fiaetage van 
het Laat Ordovicium (Caradoc), welke in de 'Wesenberger K a l k ' over gaat 
die tot de E etage behoort en dus iets ouder is. 
De gelijkenis van de Oostzeekalk uit Groningen met de Onderste Lyckholmse 
Kalk uit Estland is zo frappant dat ik de stukken niet uit elkaar kan houden, zowel 
wat het gesteente als de fossielinhoud betreft. Bovendien komt uitsluitend in de 
Onderste Lyckholmse Kalk Tetragonis sulcata voor, waaruit deze ook door 
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C I ' E I C H W A L D is beschreven, zodat Oostzeekalk met deze receptaculiet wei 
haast zeker Onderste Lyckholmse Kalk is. Van de Wesenberger Kalk is opvallend 
dat deze vaak knikkeralgen bevat, maar als we deze buiten beschouwing laten is 
het gesteente niet van de Onderste Lyckholmse Kalk te onderscheiden, ook al 
omdat o.a. Vermiporella er vaak in te vinden is. 
Oostzeekalk is een zeer verbreide zwerfsteen die algemeen voorkomt in het Gro
ninger rode keileem en eveneens bekend is van Losser en Hemelum. In de gehele 
Noordduitse Laagvlakte komt het regelmatig voor, evenals in Noord Polen, de 
Russische Oostzee provincie en zelfs op ö land , waar E. Brummer dit nog niet eer
der van daar vermelde gesteente met Tetragonis sulcata aantrof. Een grote Oost
zeekalk kollektie beschreef Wiman (1894, 1908) van Oost-Zweden, de Alands 
eilanden en West-Finland, waarin o.a. Tetragonis murchisoni wordt genoemd waar
mee wel Tetragonis sulcata zal worden bedoeld gezien de grote naamsverwarring op 
dit gebied. 
Als vast gesteente komt Oostzeekalk onder de naam Wesenberger Kalk en Onder
ste Lyckholmer Kalk in heel Estland voor en strekt zich ook uit over het aanlig
gende gedeelte van de noordelijke Oostzee. Gesteenten tijdens dezelfde perioden 
gevormd als de Oostzeekalk zien er in een boring op Gotska Sandön en Gotland, 
op ö land , het vaste land van Zweden en Bornholm heel ander uit, wat een Zuid, 
West en Midden Baltisch oorsprongsgebied uitsluit. De door W I M A N (1894, 1908) 
beschreven Oostzeekalk is afkomstig van het Noord-Balticum waarvan als vast 
gesteente voorkomende ordovicische kalk recentelijk door L U D W I G (1970-1973) 
op de bodem van de Botnische Golf is aangetroffen. Het ziet er dan ook naar uit 
dat het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Oostzeekalk zich uitstrekte 
over Estland, het naburige Oostzeegebied tot aan Gotska Sandön, de Alands 
eilanden tot ver in de Botnische Golf. Het is dus zeer wel mogelijk dat ook het 
Noord-Balticum ons Oostzeekalk heeft geleverd, te meer daar Huisman (in voorbe
reiding) een voor het Noord-Balticum karakteristieke trilobiet in Groninger Zwerf
stenen heeft aangetroffen. 

Dankzegging: Hierbij wil ik de Heren W . F . Anderson, P. Beersma, J.J. Peters en 
S. van der Veer en Mevrouw N . Peters-Stobbe bedanken voor het ter beschikking 
stellen van hun vondsten, evenals de Heer H . Huisman van het Natuurmuseum 
en de Heer M . H . Huizinga van het Geologisch Instituut beide te Groningen. Prof. 
Dr. G . J . Boekschoten, die mij de aansporing tot het Tetragonis onderzoek gaf, 
stimuleerde mij gedurende het hele onderzoek dat zonder zijn enthousiasme niet 
tot stand zou zijn gekomen. De Heer H . Huisman en Dr. J . H . Stel wil ik hier 
bedanken voor hun discussies met mij over de aard en het herkomstgebied van het 
zwerfgesteente. 

Tot slot wil ik een beroep op U doen vondsten van receptaculieten aan mij te mel
den, omdat vele zaken aangaande receptaculieten nog onduidelijk zijn en er ook 
een artikel over elders in het land gevonden receptaculieten in het verschiet ligt. 
Voor geïnteresseerden is een in het engels gestelde publicatie van het eigenlijke, 
uitgebreide onderzoek van Tetragonis sulcata tegen kostprijs bij mij te verkrijgen. 
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