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Van Orthoceras tot Nautilus 

S. Dekker 

S U M M A R Y 
Described is a study of some Palcephalopods which are found on the island of 

Öland, S W E D E N . 
There is given a description of the mode of life, the evolutionary trends and the 
main-lines of destination up to the recent days. 

Het zweedse eiland ö land heeft een goede naam bij de geologisch geïnteresseerde 
Nederlanders, velen brachten er de laatste jaren hun vakantie door! Ook wij heb
ben met verbazing naar de, door de Oostzee schoongespoelde, 'orthocerenvelden' 
gekeken. Velen hebben deze fossiele koppotigen meegenomen naar huis waar ze 
als 'orthoceren' en 'endoceren' in de collecties kwamen. Echter, de vormen die 
gewoonlijk op ö l and gevonden kunnen worden zijn zo verschillend dat deze gene
raliserende benamingen een zeer heterogene fauna moeten omvatten! Bij nadere be
schouwingen blijken er gelukkig toch een aantal regels en vormen in deze fauna 
te onderscheiden. 
Dit artikel is geschreven dóór en vóór 'ö landgangers ' en beoogt slechts enige dui
delijkheid te brengen in deze oude vormen der cephalopoden. 
Laten we beginnen met de geologische situatie (blad 2, fig. A ) ; we zien dat ö land 
ligt in een zich naar het Z . W . buigende strook van Ordovicische afzettingen en 
daarin een boven de Oostzee uitstekend vlak eiland vormt. 
In fig. B blad 2 zien we een doorsnede door het Oostzeebekken waarin de samen
hang en de ligging der verschillende perioden is te zien. 

'In fig. C blad 2 tenslotte is het voorkomen, de stratigrafische verdeling, der ver
schillende sedimenten uit verschillende perioden voorgesteld. 
Daarbij is uitgegaan van de situatie op ö l a n d en deze situatie kan in facie's ver
schillen van die op het vasteland in Sk&ne of Vastergotland. 
ö land is een lang (150 km.) en smal (± 20 km.) eiland dat van W. naar O. in de 
Oostzee afloopt, het verval bedraagt 40 a 50 m. op 20 km. naar de oostzijde waar 
het in de Oostzee 'onderduikt'. Het aan de Z . W . kust aanwezige goed ontwikkelde 
boven-Cambrium wigt naar het noorden uit en is b.v. bij Aleklinta nog nauwelijks 
meer vertegenwoordigd door een dun laagje Agnostus pisiformis bevattende sterk 
verdrukte leien. 
Sinds de laatste ijstijd is door drukontlasting na het smelten van het ijs het eiland 
± 25 m. omhoog gerezen. Dit manifesteert zich in het voorkomen van diverse 
(fossiele) strandterrassen boven elkaar, b.v. bij Aleklinta. 
Zie voor verdere stratigrafische gegevens ook nog blad 18. 
De afbeeldingen zijn goeddeels gemaakt naar stukken uit de collectie van schrijver 
dezes, soms geschematiseerd ter verduidelijking van het 'principe'. 
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Andere afbeeldingen zijn gewijzigd en aangepast aan dit artikel: 
blad 2; A en B naar A . Martinsson; C naar J .E. Hede. 
blad 5; 6; 8 A 2 en B2; 9 A en B naar A . G . Fischer, 
blad 9 C naar U . Lehmann. 
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A ; in het verre verleden van het Praecambrium kwamen slechts weekdieren voor 
zónder schalen of andere 'harde' delen (daarom weten we er ook zo weinig van). 
In het Cambrium 'leerden' de dieren een schaal te bouwen ter bescherming en ver
steviging van het lichaam (spieraanhechting etc.) Onder deze dieren waren ook 
de weekdieren, ze bezetten 3 typische milieus, te weten: 
B; één groep dieren groef zich in in de bodem, zij filterden het zeewater voor de 
voeding en hadden een passieve leefwijze; de plaatkieuwigen, Lamellibranchiata. 
C; een andere groep leefde op de bodem, zij 'graasden' de algen af en konden zich 
willekeurig naar voedsel en vanaf gevaar verplaatsen, de slakken, Gastropoda. 
D ; een derde groep vormde een schaal waaraan door afscheiden van gas in het 
apicale (top) gedeelte een drijfvermogen werd verleend. Ze waren daardoor in staat 
zich zowel vertikaal als horizontaal te verplaatsen! En daarmede was de derde 
grote groep der weekdieren tot ontwikkeling gekomen, de koppotigen of Cepha
lopoda. Ze waren de voorlopers van onze huidige inktvisachtigen. 
Uiteraard zijn op deze oorspronkelijke levenswijzen evolutioneel in elke groep een 
aantal verdere vormen tot ontwikkeling gekomen. 
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De oudste Cephalopoden bezaten een schaal (schelp) die door dwarswandjes in 
kamers was verdeeld. Groeide het dier dan werd een iets wijder stuk aan de schaal 
gebouwd en een nieuwe 'bodem' achter het dier gevormd waarvoor het dier de 
laatste (grootste) woonkamer betrok. De verlaten woonkamers, tezamen de phrag-
mocoon vormende, waren middels een kalkbuisje, de sipho, met elkaar verbonden. 
Via deze sipho kon het dier de gasdruk in de phragmocoon regelen. Druk verho
ging voerde tot drijven, drukverlaging tot zinken. Men moet aannemen dat de 
oudste vormen der cephalopoden een vertikale drijvende levenswijze hadden. 
Teneinde meer in detail vorm en bouw der verschillende groepen te kunnen 
onderscheiden is het noodzakelijk de terminologie te bespreken, 
a = het siphokanaal, de inwendige verbinding der phragmocoonkamers. 
bl= de siphowand, het siphokanaal omringende buisje van kalk. 
b 2= kalkafzettingen binnen (endosiphonaal) de siphobuis. 
c = het tegen de sipho aanliggende deel van een septum, de z.g.n. kraag, 
d = scheidingswand tussen de kamers, het septum (septae). 
e = gaskamers, verlaten oorspronkelijke woonkamers, de camerae. 
Met deze elementaire kennis wenden we ons tot de verschillende groepen, 
(zie voor verdere verklaring vooral blad 18 onder A ) 
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De vertikale houding der eerste Cephalopoden was biologisch gezien kennelijk 
geen geslaagde houding! Want zie, verschillende vormen vonden in verschillende 
tijden op diverse manieren een oplossing naar een horizontale levenswijze! Door 
het dier afgezette kalk in het apicale deel der schaal vormde een contragewicht 
t.o.v. het Lichaamsgewicht aan de andere zijde van het drijfcentrum der gaskamers. 
Daarmee was een horizontale ligging tot stand gekomen en tevens een zeer goede 
verplaatsingsmogelijkheid in de 'stroomlijn-richting' der schaal en een meer al
zijdige verkenning van voedsel en gevaar. 
Echter, het afzetten van kalk in de top der schaal nadat het dier zich daaruit reeds 
langer had teruggetrokken plaatst ons voor een duidelijke consequentie, n.m.l. er 
moet organisch weefsel van het dier in de verlaten kamers zijn achtergebleven om 
deze kalk te kunnen afzetten! 
Bezien we het vergrootte deel der figuur eens: de meeste holten in fossielen wor
den secundair tijdens of na de fossilisatie met kalk (soms kiezel) gevuld. De kalk 
zet zich dan vanaf de wanden der holte naar het midden in laagjes af. Bij goed be
waarde en niet te ver gerekristalliseerde schalen kunnen soms twee typen kalk wor
den onderscheiden n.m.l.: bij a) organische kalk uit plaatjes aragoniet met conchy-
liolineachtige stoffen die de top en wandzijde der kamers bezet en bij b) een grove 
kalk die als calciet de Testruimte laagsgewijze opvult. Laatste is dan afkomstig van 
secundaire afzettingen uit het 'bodemwater' tijdens of na de fossilisatie. 
Eén en ander bewijst dat er levend weefsel van het dier in de verlaten kamers (en 
sipho) aanwezig was, een weefsel dat in staat was om voedselzouten etc. uit te wis
selen ! 
(zie hierover Fischer in Moore-Fischer-Lalicker in Invertebrate fossils 1952) 
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S T A B I L I S A T I E : horizontaal van de schaal, vertikaal van het dier. 
A ) hier vond kalkafzetting plaats in het apicale einde en zowel in de sipho als in de 
kamers (siphonaal en cameraal dus). Afzettingen alléén siphonaal of alléén came-
raal schijnen hier zelden te zijn. De dorso-ventrale positie werd hier verkregen 
door een sterkere afzetting in de ventrale (buik) zijde der schaal, zie de doorsnede 
waarin de dikste kalklagen zich in de sipho zowel als in de schaal aan de ventrale 
zijde bevinden. 
B) in dit type is de sipho zeer wijd en ventraal gelegen en diende tevens gedeelte
lijk als woonkamer. Horizontale stabilisatie der schaal door in het apicale einde 
afgezette trechtervormige kalklamellen (endoconen), dorsoventrale stabilisatie 
door de nu boven het dier liggende gaskamers die het dier a.h.w. dragen! 
C) men zou de natuur inventief kunnen noemen als men deze constructie beziet! 
In het jeugdstadium werd een gekromde schaal gevormd (teneinde toch een min of 
meer horizontale positie te bereiken?), in het volwassen stadium groeiden de gas
kamers boven het dier en 'droegen' dit a.h.w. 
Het juveniele gedeelte, nu niet meer nodig, werd afgestoten. Ook hier dus horizon
taal voor de schaal en vertikaal voor het dier de nodige stabilisatie. In de door
sneden is een en ander nog verduidelijkt; gestippeld de (vermoedelijke) ligging van 
het dier in de schaal, daarboven de gaskamers en a.h.w. daarachter de sipho. 
(gewijzigde schemata, naar Moore) 
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A) oprolling is een zeer effectieve wijze van stabilisatie, immers hier ligt het drijf-
centrum in zijn geheel en recht boven het diergewicht! Er is een perfect uitgebalan
ceerde positie van het dier in horizontale en vertikale zin. Kalkafzettingen komen 
daarom niet voor en na het Devoon zijn er bijna alleen nog maar opgerolde vormen. 
Nog in het fossiel aanwezige kalk stamt dan uit het bodemwater tijdens of na de 
fossilisatie. 
B) bij dit type omhult het dier (met de mantel) de schaal meer en meer. De apex 
verdikt zich tot een rostrum en de phragmocoon werd verder gereduceerd. Alleen 
het 'rug'gedeelte der schaal bleef als z.g.n. proöstracum ter bevestiging aan het 
dier nog bestaan. Toen later ook het rostrum werd gereduceerd ontstonden vormen 
als de huidige Sepia of zeekat. Daar de nu uitwendig op de schaal liggende mantel 
tevens voortbewegingsorganen ontwikkelde werden alle tot dan gebruikte stabili
satie inrichtingen overbodig. Daarom kon juist het type met de inwendige schaal 
tot deze nieuwe vormen evolueren. 
Het rugschild van de recente Sepia (z.g.n. zeeschuim) is één der laatste ontwikke
lingen in de evolutionele tak. 
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Bovenstaande figuren verduidelijken de bouw der oude Cephalopoden en wel op 
twee manieren als: 
A) de aanleg en vorm der septae in lengtedoorsnede der schaal. 
B) : de kalkafzettingen binnen de sipho, dwars en lengtedoorsnede midden door 
de kamers. 
A 1 ; de septae gaan van de wand concaaf naar de sipho waaraan ze met een korte 
rechte kraag zijn aangehecht, de orthochoanische bouw! 
A 2 ; hier verloopt de kraag van de septae niet in de lengteas der schaal maar is lan
ger en naar de buitenwand der schaal teruggebogen. Daardoor heeft de sipho met 
de daarin aanwezige kalkafzettingen een kettingachtig verloop, dat is de cyrtohoa-
nische bouw! 
A 3 ; de kraag is verlengd en reikt aan of voorbij het vorige septum en omsluit de 
siphobuis min of meer, de holochoanische bouw! 
B 1 ; per kamer is de sipho gevuld met een ring van kalkafzettingen, de z.g.h. annu-
losiphonate siphobouw! 
B 2 ; van de wand radiaal naar binnen afgezette kalklamellen leidden tot de acti-
nosiphonate siphobouw! 
B 3 ; er werden trechtervormige kalklamellen conisch in elkaar afgezet en dit voerde 
tot een endocone siphobouw. 
Er zij opgemerkt dat een ander alleen te zien is aan goed bewaarde en niet te ver 
gerekristalliseerde fossielen. Uiteraard zijn er talloze verschillen in meer of minder, 
groter of kleiner op vorenstaande schemata van toepassing. Voor de terminologie 
zij nog eens naar bladen 4 en 18 verwezen. 
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A) ; de oudste bekende vorm is het schaaltje van Volborthella uit het o-cambrium. 
Het had dicht opeen geplaatste septae en een dunne sipho en is slechts V 2 tot 1 cm. 
lang. Daar er nog geen verbindingen zijn tussen deze vorm en de latere pas in het 
b-cambrium optredende Cephalopoden betwijfelt men het of hier één der oer
vormen der latere groepen moet worden gezocht. 
B) ; In het b-cambrium ontstonden de Ellesmeroceroida, ze zijn de stamvorm van 
alle post-cambrische Cephalopoden. Het waren eenvoudige vormen met dwars-
plaatjes in de sipho, z.g.n. diafragma's (1). De sipho heeft een dikke wand uit 
obstructieringen, dat zijn per kamer afgezette dikke kalkringen in de sipho (2). 
De sipho is ventraal gelegen (3). Rechte tot cyrtocoon gebogen (5) vormen. 
De oudste vormen hebben vermoedelijk vertikaal in het water geleefd en de krom
ming was een poging om het lichaam in een meer horizontale positie te brengen. Zie 
nog eens blad 5 waar is besproken hoe een horizontale houding en stabiele positie 
tot stand kon komen. 
C) ; hier is afgebeeld Plectronoceras uit het b-cambrium. Deze had vermoedelijk 
nog een kruipende levenswijze, een echt prototype dus. 
Van deze oude Cephalopoden is op Öland wel niets te vinden maar daar ze de stam
vormen van onze ordovicische cephalopoden zijn, zijn ze hier gegeven. 

118 



De A C T I N O C E R A T O I D E A zijn vooral gekenmerkt door de typische cyrto-
choanische siphonale structuur. Boven aan de figuur is een en ander ter verduide
lijking schematisch weergegeven. Dikke obstructieringen (lees op blad 9 en op blad 
18) zijn aanwezig, ze kunnen apicaal de sipho soms geheel opvullen en zo binnen 
de sipho slechts nauwe kanaaltjes vrijlaten (X) en (Y). 
Gegeven zijn 1; Actinoceras, s i luu r F , beyrichienkalk. Gevonden in spuitzand 
(zuigzand) van Urk gedeponeerd te Lelystad als erraticum. 
2; A c t i n o c e r i d a , kust ö land 5 km. ten N . van Hulterstad, serie S, bovenste grijze 
orthocerenkalk. Van de laatste was slechts de orde vast te stellen, een nadere deter
minatie laat (zoals vaak) de conservatietoestand niet toe. In beide exemplaren zijn 
de zware obstructieringen te zien die apicaal de sipho steeds meer opvullen (Y). 
(zie voor de stratigrafische aanduidingen steeds blad 18) 
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De E N D O C E R A T O I D E A zijn een duidelijk op zichzelf staande groep. De dikke 
sipho die gedeeltelijk ook als woonkamer dient is geheel ventraal geplaatst en is 
apicaal gevuld met trechtervormig in elkaar passende kalklamellen. 
Fig. 1 laat een lengtedoorsnede zien waarin de ventraal geplaatste sipho, het begin 
der kalkafzetting binnen de sipho en de verdeling der kamers in dit middenstuk 
van een aangesneden en gepolijste schaal goed uitkomen. 
Vindplaats; Hulterstad, ordovicium B 3 serie P. (zie blad 18) 
Fig. 2; dit stuk toont fraai de holochoanische structuur, de septae overlappen 
elkaar zelfs geheel, ter verduidelijking zijn de septae om en om gearceerd en blank 
gelaten. Vindplaats; Akerby-hylta, B 2 , serie A . 
Fig. 3; de kalkafzetting binnen de (wijde) sipho is hier te zien als endoconen. De 
septae zijn veel dichter opeen geplaatst dan bij de vorige 'soort'. 
Ook is de overlapping van een septum over het vorige septum nauwelijks aanwezig. 
Vindplaats en dus stratigrafische positie als vorige soort. 
Fig. 4; het begin der woonkamer is goed te zien (geen septae meer aanwezig). 
De vorm is nogal kort en sterk divergerend (verwijdend). De kalkafzettingen wor
den naar de woonkamer toe duidelijk minder zwaar, hier is immers het 'drijfcen-
trum' aanwezig! Vindplaats; de bekende oude groeve tussen Vickleby en Resmo, 
B 2 , serie A . 
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Fig. A 1 ; Endoceras vaginatum uit de Vaginatenkalk', B 3, serie P, Triberga. Opmer
kelijk zijn de groeiperioden (a,b,c,d) en de fijn groeilijnen op de ribben. Eén der 
bekendste Endoceren die naam gaf aan de afzetting. 
Fig. A 2 ; Eveneens Endoceras vaginatum, B 2; serie A , Akerby-Hyla. 
Dit stuk toont: de uitwendige structuren verlopen onafhankelijk van de inwendige 
bouw want: de groeilijnen zijn naar de ventraal liggende sipho achterwaarts ge
richt, de structuur der sipho loopt uiteraard met de (door de sipho doorboorde) 
septae mee en is dus ventraal naar voren gericht. Ook hier duidelijk groeiperioden 
door de van fijne naar grove ribben verlopende sculptuur. 
Fig. B; is met de vorige soort nauw verwant doch verschilt daarvan door de veel 
dichter opeen liggende septae (X). Triberga, C, Chasmopsseries. 
Fig. C ; binnen de Endoce ra to idea een geheel ander type, de ventrale sipho wijst 
hier de verwantschap aan. Ter verdere identificatie zijn hier van belang; 0de r 
sipho t.o.v. 0 d e r schaal, de plaats en vorm der mantelsinus (X) en de grootte. 
Cochlioceras c.f. burchardii, Triberga, C, grijze orth. kalk. 
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De onderklasse der N A U T I L O I D E A kent verschillende orden waarvan we de in 
ö land gevonden exemplaren en structuren hier zullen bespreken. 
M i c h e l i n o c e r a t i d a = (Orthocerida). Fig. A ; laat de algemene bouw zien, lange 
slanke rechte schalen met een min of meer centraal geplaatste sipho, B 2 , L series. 
Fig. B 1 ; hier is aan de buitenzijde door een groeve (X) en een versmalling van de 
schaal (Y) te zien waar de woonkamer begint (B 2 X ) . Een en ander ontstond door 
dat het dier ter plaatse met de mantel in de schaal was aangegroeid volgens de 
z.g.h. mantelsinus, een verdikking aan de binnenzijde der schaal die soms aan de 
kern van een fossiel als een verdieping valt waar te nemen en die zeer verschillende 
vormen kan hebben. 
Resmo, B 2 , A series. 
Fig. C ; laat de typisch orthochoanische septale structuur zien, korte aan de sipho 
aanliggende kragen van sterk concave septae. De sipho is hier gevuld met secun
daire (niet door het dier afgezette) kalk en is vrij recht met een dunne siphowand. 
Ordovicium C 1 , S series. 
Fig. D laat ons de kalkafzetting zien, wit (X). De camerale kalkafzetting wordt 
naar de monding snel minder (X) (hier begon het drijfcentrum immers), en is 
ventraal (Y) zwaarder dan dorsaal (Z) hetgeen de vertikale positie dorsaal-ventraal 
van het dier stabiliseerde. De Nautiliden hebben in het algemeen zelden kalkaf
zettingen binnen de sipho. 
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Fig. A ; Michelinoceras met een zeer lange en slanke schaal met fijne groei'ribjes'. 
De top is nauwelijks divergerend, de sipho is iets ventraal gelegen en dun. Hul -
terstad; B3 ; P series. 
Fig. B ; Michelinoceratida; C 1 , S series van Gardslösa. Kon (nog) niet nader worden 
gedetermineerd, steenkern. Te zien zijn een iets ventraal gelegen sipho (Y), de 
phragmocoon met septae die dorsaal iets naar voren zijn gebogen (Z) en de woon
kamer waaraan (in negatief) nog groeilijnen zijn op te merken en waaraan blijkt 
dat dat groeilijnen en septae elk hun eigen patroon hebben (X). 
Fig. C ; Rynchorthoceras angelini, vindplaats als onder A . Een sterke divergatie 
(spreiding) met fijne groeilijnen en dicht opeen geplaatste septae kenmerken deze 
kleinere 'orthoceer'. 
Fig. D ; dit stuk is afgebeeld om de strakke groeilijnen, ribjes, die naar de ventrale 
zijde iets naar voren buigen (Y) zulks in tegenstelling met de 'endoceren' waar de 
groeilijnen juist naar achter buigen, daar waar de sipho ligt. 
Fig. E ; Clinoceras, samen met vorige exemplaren van Gardslösa, C 1 , S series. 
Zeer dunne en kleine sipho, de breedte der kamers t.o.v. de dikte der schaal, de 
doorsnede der sipho t.o.v. de doorsnede der schaal nevens de algemene grootte 
waren hier goed meetbaar. 
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N A U T I L O I D E A - T a r p h y c e r i d a : het evolutioneel belangrijkste element is de 
beginnende oprolling! Fig. A ; typisch orthochoanische structuur der septae (Y). 
Dunne sipho zonder kalkafzetting die wisselend meer dorsaal of meer ventraal 
geplaatst kan zijn (X). (D is dorsaal en V is ventraal), Runsten, C 1 , S series. 
Fig. B ; Ancistroceras, vindplaats als onder A . Sterk divergerende schaal met vrij 
wijde septale ordening. ± centraal geplaatste sipho. De top is duidelijk gekromd 
(X) echter kon aan de door ons gevonden exemplaren geen oprolling worden vast
gesteld ! ö 

Fig. C ; Lituites van Gardslösa, C 1 , S series. Bijna 2 windingen beslaat de oprolling 
van deze bisschopstaf (X). Een wat dorsaal (Y) liggende sipho waardoor de ribben 
op de schaal ook dorsaal wat naar achter buigen (Z). De oprolling is alleen in het 
juveniele gedeelte aanwezig (X). 
Fig. D ; Estonioceras heros, Triberga, C 1 , S series. De schaal is hier weliswaar reeds 
opgerold doch gyrocoon (X) d.w.z. de windingen raken elkaar niet! Voorgaande 
reeks is zeker geen lineaire afstammingsreeks doch laat slechts de tendens tot ver
dere oprolling der Nautiliden zien! 
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Fig. A ; behoort tot het genus Estonioceras: Triberga, B 3 , vaginatenkalk. Hoewel 
nog sterk evoluut liggen de windingen toch geheel aaneen en volgt daarmee Fig. 
D o p blad 15 direct op! 
De nu volgende orde der D i s c o s o r i d a is gekenmerkt door een aan de dorsale 
zijde liggende sipho zonder kalkafzettingen daarin. Fig. B laat ons een doorsnede 
zien met de dunnen sipho (X). Gardslösa, C 1 , S series. 
Fig. C ; Discoceras is een los gewonden vorm met geprononceerde groeilijnen, de 
windingen raken elkaar juist (X). Erratisch uit naast ö l and gelegen D-lagen. 
Fig. E ; Trocholites van Gardslösa C \ S series. De winding is hier minder evoluut, 
latere windingen omvatten de vorige windingen gedeeltelijk. 
Merkwaardig is dat al deze nu opgerolde vormen klein zijn, de meters-lange rechte 
schalen waren evolutioneel niet zo geslaagd?? 
Fig. D ; voorgaande is ook op te merken aan een gedeelte van de schaal van Rec-
tanguloceras: we zien de groeve aan de binnenzijde waar mede deze winding de 
vorige omvatte. Erratisch uit voor de kust liggende D-lagen. 
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Tot slot nog de verklaring van enige belangrijke zaken: 
A) de terminologie; in navolgend schema zijn de in dit artikel gebruikte termini 
nader verklaard en t.o.v. dit artikel vastgelegd. Immers, er worden door verschil
lende auteurs voor dezelfde dingen verschillende termen gebruikt terwijl in onze 
hollandse literatuur nauwelijks in het hollands gestelde vaktermen voorkomen. 

B) hoewel op blad 2 een stratigrafisch kaartje is gegeven volgt hieronder een ver
gelijking tussen de verschillende stratigrafische gegevens: 

GD 
Perioden Trilobieten- Letter op Code Gesteenten 

zones blad 2 Schmid 

C a r a d o c Chasmopsseries Macrourakalk etc. 
L l a n d e i l o Schroeterie- S C 1 a-b bovenste grijze 

series orthocerenkalk 
L l a n v i r n Gigasseries P B 3a-b bovenste rode 

(Vaginatenkalk) orthocerenkalk 
A r e n i g Asaphusseries A B 2 b onderste grijze A r e n i g Asaphusseries 

orthocerenkalk 
»» Megistaspis- L B 2 b onderste rode 

series orthocerenkalk 

C) om een zo goed mogelijke verbinding met de realiteit te behouden zijn de afbeel
dingen zoveel mogelijk gemaakt naar op ö land gevonden stukken. Dit eiland biedt 
echter meer dan hier kon worden getoond en besproken! We verwijzen daartoe 
naar onderstaande literatuur. 

Hopende dat dit artikel anderen van nut kan zijn, 
S. Dekker, Scheidersweg 1 -1731 L X Winkel. Tel. 02244 - 2123 
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