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OPMERKINGEN OVER ENKELE ECHINIDEN UIT HET
ONDER- EN BOVEN-CAMPANIEN IN DE GROEVE CPL
(HACCOURT, B.)
John W . M . Jagt * & Hans L . Bongaerts**

INLEIDING
Sinds de vondstmelding van het genus Echinocorys in de Formatie van Vaals ( J A G T & B O N -

GAERTS 1986a) is het één van ons ( H L B ) gelukt
nog enkele exemplaren van deze echinide in het
bovenste deel van deze formatie in de groeve
C P L (Haccourt, Liège) op te sporen. Deze exemplaren zijn, wat de vorm en de details van de
corona betreft, beter bewaard gebleven dan het
eerst beschreven individu, zodat nu nadere opmerkingen mogelijk zijn over de verwantschap
van deze vormen met eerder beschreven Echinocorys-soorten. Daarnaast wordt bekeken of de
Echinocorys-populatie'
uit de Formatie van
Vaals in de groeve C P L voor correlatie-doeleinden geschikt is; ook wordt kort aandacht besteed
aan de biostratigrafie van deze formatie.
In J A G T (1984; 1985) werd de echinidenfauna
van de Zeven Wegen Member van de Formatie
van Gulpen summier beschreven met het oog op
mogelijke bruikbaarheid voor correlaties met andere Boven-Campanien-voorkomens in N W Europa. Deze fauna wordt nu iets uitvoeriger
beschreven. Bovendien worden enkele aanvullende opmerkingen over de biozonering van deze
member geplaatst.
BESCHRIJVING
VONDSTEN

NIEUWE

Echinocorys-

Hieronder worden de recent gevonden corona's apart beschreven.
Exemplaar 1 (coll. Bongaerts, no. 716; zie fig. 1).
Van dit exemplaar zijn alleen delen van A V , I A
4 en I A 5* bewaard gebleven. Aangenomen kan
worden dat de corona* nog vóór de diagenese
gebroken is. De tuberkulering is vrij goed geconserveerd: I A 5 en I A 4 zijn bedekt met vrij forse

* Maasbreesestraat 55, 5921 E J Venlo
** Rekt. v.d. Boornlaan 13, 6061 A N Posterholt
* Opgenomen in verklarende woordenlijst

Fig. 1: Echinocorys ex gr. humilis LAMBERT, 1903
(sensu ERNST, 1970, 1972). Corona-fragment (delen
van IA 5, A V en IA 4). Groeve C P L , Formatie van
Vaals (bovenste deel). Coll. Bongaerts, no. 716. De
maatstreep is 1 cm.

primaire tuberkels met daartussen een niet zeer
dichte miliaire* tuberkulering, die vergelijkbaar
is met die op de periplastronale* platen. Op
enkele platen van A V zijn, door verkleuringen,
de groeilijnen van de afzonderlijke ambulacrale
platen vrij goed zichtbaar (vgl. L A M B E R T 1903,
fig. 21; G . E R N S T 1972, p l . l ) .

Exemplaar 2 (coll. Bongaerts, no. 737; zie fig. 2):
Omdat het apicale schild niet zichtbaar is, is de
interpretatie van de van dit individu bewaard
gebleven ambulacra en interambulacra problematisch. Wat sculptuur betreft is dit exemplaar
het best geconserveerd. De primaire tuberkels op
de interambulacra zijn relatief klein; de miliaire
tuberkulering is niet erg dicht. De miliaire tuberkels vormen géén kransen rond de primaire tubercels. De groeilijnen zijn ook bij dit exemplaar
goed zichtbaar, vooral in één van de interambulacra. Bij dit individu is bovendien goed te zien
dat de ambulacrale platen, in vergelijking met
andere Echinocorys-soovitvx, relatief breed en
laag zijn.
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Fig. 2: Echinocorys ex gr. humilis. Corona-fragment met duidelijk zichtbare tuberkulering en groeilijnen in de
interambulacrale platen. Groeve C P L , Formatie van Vaals (bovenste deel). Coll. Bongaerts, no. 737. De
maatstreep is 1 cm.

Exemplaar 3 (coll. Bongaerts, no. 806; zie fig. 3
en 3a): Dit individu is voor tweederde bewaard
gebleven. De algemene corona-vorm is desondanks goed interpreteerbaar. De lengte kan op
ca. 65 mm geschat worden, de breedte is 57 mm

Fig. 3: Echinocorys ex. gr. humilis. Fragmentarische
corona; het voorste deel is niet bewaard gebleven.
Groeve C P L , Formatie van Vaals (bovenste deel). Coll.
Bongaerts, no. 806. De maatstreep is 1 cm.
Fig. 3a: Als fig. 3; detail van het apicale schild. De
maatstreep is 1 cm.
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en de hoogte ca. 30 mm. A I, A II en A V zijn
goed zichtbaar en vertonen het relatief grote
aantal poriënparen die in het adapicale" deel \ ;i n
de ambulacra zeer dicht gedrongen staan (zie
ook tabel I). De breedte van A I is rond de

ambitus* 1.9 cm. Het grootste deel van het apicale schild is zichtbaar (fig. 3a). Ook bij dit exemplaar zijn de groeilijnen in de afzonderlijke corona-platen duidelijk. Opvallend is verder dat één
van de platen in I A 4 de voor echinodermaten
typische calcietbreukvlakken laat zien. Het zou
interessant zijn om delen van de corona-schaal op
hun mineralogische samenstelling te onderzoeken.

Exemplaar 4 (coll. Bongaerts, no. 792; zie fig. 4):
Dit is een gave corona die echter sterk verdrukt
is. In vorm en grootte is dit exemplaar vergelijkbaar met no. 806 (fig. 3). Het apicale schild is
niet aanwezig. De poriënparen zijn vooral in de
adapicale delen van de ambulacara vrij goed te
zien. Van de tuberkulering zijn slechts schamele
resten bewaard gebleven. Interessant is dat op
IA 2 Anomiidae voorkomen, hetgeen bewijst dat
we met de oorspronkelijke corona-schaal te doen
hebben. Op steenkernen zouden dergelijke incrustaties natuurlijk niet aangetroffen worden.
De afmetingen van dit exemplaar zijn als volgt:
lengte ca. 62 mm, breedte ca. 55 mm en hoogte
ca. 32 mm.
Exemplaar 5 (coll. Bongaerts, no. 736; zie fig 5):
Dit is het best bewaarde individu dat we ter
beschikking hebben. De basis is, afgezien van
een lichte verdrukking, zeer goed bewaard gebleven en vertoont het voor Echinocorys typische
beeld van de met miliaire tuberkels bezette periplastronale platen en het meridosternaal-alternerende* plastron. In het plastron zijn de suturen
tussen de onderlinge platen goed zichtbaar. De
grootste primaire tuberkels treden op langs de
randen van het plastron en op de druppelvormige
Fig. 4: Echinocorys ex gr. humilis. Complete, verdrukverhoging direct boven het periproct. De voor
te corona met goed zichtbare groeilijnen in de ambulaEchinocorys typische 'pseudofasciole' rond deze
crale en interambulacrale platen en de rijen poriën van
verhoging is helaas niet erg duidelijk. De periplaA I. Groeve C P L , Formatie van Vaals (bovenste deel).
stronale platen zijn met een nogal prominente
Coll. Bongaerts, no. 792. De maatstreep is 1 cm.

Fig. 5: Echinocorys ex gr. humilis. Best bewaarde corona uit het door ons bestudeerde materiaal. Zijaanzicht (A I,
IA 4 en A IV), periproct links. Op verschillende platen is de tuberkulering zichtbaar. Groeve CPL, Formatie van
Vaals (bovenste deel). Coll. Bongaerts, no. 736. De maatstreep is 1 cm.
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miliaire tuberkulering bedekt. De poriënparen in
de afzonderlijke platen zijn duidelijk te zien.
In grootte met de plastronale tuberkels vergelijkbare primaire tuberkels bevinden zich op I A 1 en
IA 4, op de achterste delen van A I en A V en
rond het peristoom. Naar de ambitus toe worden
de primaire tuberkels kleiner. Van de poriënparen in de onmiddellijke omgeving van het peristoom (fylloden) zijn slechts enkele zichtbaar
(deels te wijten aan de verdrukking van het voorste deel van de corona). Het peristoom is ca. 8.5
mm breed. Het periproct meet ca. 6 mm in
diameter.
De bovenzijde van de corona is nogal afgesleten,
waardoor alleen resten van de primaire tuberkulering te zien zijn. De ambulacra zijn zeer goed
bewaard gebleven en vertonen de typische bouw:
in het adapicale deel staan de poriënparen sterk
gedrongen, waardoor deze Echinocorys-soort relatief meer poriënparen per ambulacrum (van
apicaal schild tot aan de ambitus geteld) bezit
(vgl. tabel I). Het apicale schild is identiek aan
dat van no. 806 (fig. 3a). De madreporenplaat is
duidelijk zichtbaar. Net als bij alle andere hierboven beschreven corona's zijn bij dit individu de
groeilijnen van de corona-platen goed te zien.

Tabel I: Aantal poriënparen (van apicaal schild
tot aan ambitus) in de ambulacra I-V van enkele
Echinocorys-vormen uit de groeve C P L : E. ex
gr. humilis uit de Formatie van Vaals; E. gr.
limburgica/duponti uit de Vijlen Member; E. gr.
subglobosa/ovata uit de Zeven Wegen Member
en E. sp. uit de Lixhe 1 Member van de Formatie
van Gulpen. Bij alle ambulacra is (waar mogelijk) het gemiddelde van de twee rijen poriënparen genomen.

E. gr. limburgica/duponti

gr. subglobosa/ovata

/:.sp.
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VERWANTSCHAP E N MOGELIJKE
BRUIKBAARHEID VOOR CORRELATIEDOELEINDEN
Bij de interpretatie van de ontwikkeling van de
diverse Echinocorys-vormgroepen in het Santonien/Campanien volgen we ERNST (1972). Deze
auteur (p. 98) neemt aan dat de centrale Echinocorys-stam zich vermoedelijk tijdens het Santonien in drie verschillende zijtakken splitste: de
humilis-, conica- en subglobosa-takken.
Voor
deze groepen zijn verschillende, zich slechts ten
dele overlappende facies* karakteristiek. ERNST
(1970) was al eerder tot de conclusie gekomen
dat de litofacies grote invloed had op de coronamorfologie van irregulaire echiniden, waaronder
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Fig. 6: Als fig. 5. Onderaanzicht met goed bewaard
gebleven basis. Peristoom boven. De maatstreep is 1
cm. De symbolen duiden de nummering van de afzonderlijke ambulacra en interambulacra aan.

ca. 38

> 41
ca. 40
42

> 37
> 32
ca. 40

32
29
31

31
30
30

33
30
31

31
ca. 28

31

34

35

—

30

33
29

32

33

33
34

34
—

> 38
> 38
ca. 37

43

32
ca. 26
30

>

39
—

—

het genus Echinocorys. Zo vermeldt hij (p. 53,
afb. 5) de verschillen in corona-grootte en -hoogte tussen twee stratigrafisch even oude 'populaties' van Echinocorys gr. marginata/subglobosa
en E. humilis, uit het midden Ondercampanien
(« papil losa-zont) van respectievelijk Misburg
en ontsluitingen rond Coesfeld.
De door ERNST aan de hand van stratigrafisch
verzameld materiaal ontrafelde ontwikkeling in
de subglobosa-stam wordt hier gevolgd. In het
onderste deel van het Onder-Campanien komt de
marginata/gibba-gxoep voor die zich hoger in
het Onder-Campanien ontwikkelt in de subglobosa/ovata-vormengroep
(ERNST
1963a;
1963b). Deze laatste groep zet sterk door in het
Boven-Campanien. SMISER (1935, pl. 1) veronderstelt een soortgelijke fylogenie. L A M B E R T
(1903, p. 151, tabel) neemt een ander ontwikkelingsbeeld aan.
In het Campanien rond Coesfeld komen volgens
ERNST (1970, p. 57) vertegenwoordigers van de
humilis-zijXak, die op zandig-mergelige litotopen gespecialiseerd lijken te zijn (ERNST 1972, p.
98), plaatselijk zeer talrijk voor. In schrijfkrijten kalkmergelige sedimenten ontbreekt de humilis-groep en is Echinocorys vertegenwoordigd
door de subglobosa-zi)tak.
Echinocorys humilis werd door L A M B E R T
(1903, p. 74, pl. 3, fig. 10-11) beschreven als
variëteit van E. ovata ( L E S K E 1778). H i j schrijft
letterlijk: ' L e Type de la Variété humilis provient de la Craie a Baculites du Cotentin, de
Fresville (Manche). O n la retrouve dans la Craie
de Meudon et aussi au même dans le Campanien
de Caillau (Charente-Inférieure). Je l'ai recueilli
aussi a Port-Marly (Seine-et-Oise) et a Montereau (Seine-et-Marne). O n la retrouve en Belgique dans la Craie a Magas de Nouvelles et, au
même horizon, a Harmignies et Heure-le-Romain, plus rarement a Harmignies dans la Craie
d'Obourg. C e s t done une des formes qui a la plus
large extension géographique' (LAMBERT 1903,
p. 74-75). Hieruit wordt duidelijk dat L A M B E R T
de var. humilis een grote geografische en zelfs
zeer grote stratigrafische verspreiding toeschrijft. Interessant is het te lezen dat L A M B E R T
(1903, p. 75, pl. 5, fig. 7) een 'forme multiporifère, Variété porosa' onderscheidt die gekarakteriseerd wordt door de zeer brede ambulacra, die
sterk toegespitst in hun adapicale deel zijn en
uiterst talrijke en dicht op elkaar staande poriën
voeren. L A M B E R T zegt deze vorm alleen te kennen uit het 'Craie de Coesfeld (Westphalie)',
dwz. uit het Onder-Campanien (vgl. L A M B E R T

1903, p. 146). Aangezien in dit deel van het
Campanien rond Coesfeld de humilis-groep
voorkomt (zie boven), ligt het voor de hand om

LAMBERT'S var. porosa tot deze groep te rekenen. U i t zijn afbeelding op pl. 5, fig. 7 blijkt dat
deze vorm op zeven interambulacrale platen (linker rij op de tekening) 28 ambulacraalplaten telt.
Een zelfde verhouding hebben we bij de boven
beschreven Echinocorys-corona's uit de Formatie van Vaals gevonden. Samenvattend kunnen
we dus vaststellen, concluderend uit de coronaomtrek en de poriënbouw, dat de individuen uit
de groeve C P L aangesloten kunnen worden bij
de humi'/ij-stam, aangezien de Coesfeld- en
Haccourt-litotopen, hoewel niet identiek, toch
sterk op elkaar lijken. We stellen daarom voor
om de 'populatie' uit de Formatie van Vaals in
C P L voorlopig in open nomenclatuur te vermelden: Echinocorys ex gr. humilis L A M B E R T 1903
(sensuG. ERNST 1970; 1972). Mogelijk vormt ze
een aparte (?geografische) subspecies.
Paleobiogeografisch interessant is tot slot het
voorkomen van enkele kreeftensoorten (JAGT &
BONGAERTS 1986b) in de Formatie van Vaals in
C P L die ook beschreven zijn uit de omgeving van
Coesfeld. Deze kreeftenfauna wijst waarschijnlijk op een samenhang tussen de fauna's van de
twee sedimentatie-bekkens van Luik en Munster
(omgeving Coesfeld). De echinidenfauna lijkt nu
in dezelfde richting te wijzen. Daarnaast is het
voorkomen van enkele oesterachtigen (Hyotissa
semiplana (J. DE C. SOWERBY 1825), Rastellum
'armatum (GOLDFUSS 1831)' en Vultogryphaea
(?) laciniata (NlLSSON 1827), waarbij de laatste
soort het meest algemeen is, vermeldenswaard.
W E G N E R (1905, p. 179-182) vermeldt dezelfde
associatie uit het 'Granulatenkreide' (= bovenste deel van het Santonien en alleronderste deel
van het Onder-Campanien). Wel dient nog opgemerkt te worden dat de taxonomie van de Rastel/ww-soorten nog zeer onbevredigend is (vgl.
D H O N D T 1985, p. 63; S T E N Z E L 1971), zodat we

(voorlopig) de speciesnaam 'armatum' tussen
aanhalingstekens zetten.
A l met al lijkt de macrofauna van de Formatie
van Vaals in de groeve C P L te wijzen op een
groter verband tussen Luik en Munster (westelijk deel van dit bekken), dan tussen Luik en het
gebied rond Hannover (Höver, Misburg).

BIOSTRATIGRAFIE VAN DE FORMATIE
V A N VAALS IN DE GROEVE C P L
Voor een correlatie met de schrijfkrijt- en mergelkalk-facies van respectievelijk Lagerdorf en
Hannover-Höver/Misburg zijn in eerste instantie de nektonische macrofauna-elementen (ammonieten en belemnieten) van belang. Deze hebben namelijk het voordeel dat ze grotendeels
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Fig. 7: Biozonering van het NW-Duitse Ondercampanien (SCHULZ et al. 1984) met de hier voorgestelde correlatie
van de Formatie van Vaals zoals deze is ontsloten in de groeve CPL. De belemnietenzonering is van VAN DER T U U K
(in ROBASZYNSKI 1985b).

facies-onafhankelijk zijn en dus een relatief grote geografische verspreiding vertonen.
De belemnieten-associatie in de Formatie van
Vaals in de C P L bestaat uit Gonioteuthis quadrata quadrata ( D E BLAINVILLE 1827) en Belemnitella ex gr. praecursor S T O L L E Y 1897. De

onderzoek zal zeker een nauwkeurige biostratigrafische indeling van deze formatie in deze
groeve mogelijk maken. In afwachting van deze
bewerking wordt hier (fig. 7) de Formatie van
Vaals in de groeve C P L gecorreleerd met de
lingua/quadrata- en (deels) de pilula-zonc uit
door J A G T (1984; 1985) in open nomenclatuur het NW-Duitse schema. Interessant is in dit
vermelde derde soort (Belemnitella aff. alpha verband dat het hoogste deel van de Formatie
NAIDIN 1964) wordt nu tot depraecursor-groep van Vaals (Terstraten) in het type-gebied (wijdegerekend. W . K . CHRISTENSEN (in druk) geeft re omgeving van Vaals; zie ALBERS & W . M .
een uitvoerige systematisch-taxonomische be- FELDER 1979) radiochronometrisch (kalium-arschrijving van deze groep, mede gebaseerd op gon-analyses van glaukoniet gedateerd is als onmateriaal uit de groeve C P L . De Gonioteuthis- der Onder-Campanien (equivalent van de pilu'populatie' zal binnenkort door W . K . Christen- /a-zone) ( E R N S T et al. 1979, fig. 15).
sen & F. Schmid uitvoerig bewerkt worden. Dit Actinocamax uit de verus-groep die in de omge-
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ving van Hannover tot in de pilula-zone reikt
(ERNST 1963b) is in de groeve C P L (? nog) niet
aangetroffen.
De associatie van G. quadrata quadrata met
Belemnitella uit de praecursor-groep duidt er
volgens ons op dat de Formatie van Vaals in de
C P L tot het onderste deel van het Onder-Campanien behoort. Een gedetailleerde correlatie aan
de hand van andere macrofossielen is helaas
(nog) niet mogelijk, aangezien de index-fossielen
Sphenoceramus lingua (GOLDFUSS1836) en Offaster pilula ( L A M A R C K 1816) in de C P L ontbreken. De fylogenetische reeks van O. pilula via
Galeola senonensis naar G. papillosa wordt in
NW-Duitsland gehanteerd voor de biozonering
van het onderste deel van het Onder-Campanien
(zie fig. 7). De Inoceramidae in de C P L schijnen
hoofdzakelijk tot de stratigrafisch niet zeer belangrijk balticus-groep te behoren (SORNAY
1982).
De ammonietenfauna van de Formatie van
Vaals in deze groeve zal binnenkort uitvoeriger
beschreven worden (jAGTin voorber.). Deze bewerking zal ons, in combinatie met de beschrijving van de belemnietenfauna, ongetwijfeld in
staat stellen deze formatie nauwkeurig te correleren met andere NW-Europese Onder-Campanien-voorkomens.

Hieronder worden de irregulaire echiniden uit
de Zeven Wegen Member kort voorgesteld en
wordt bekeken wat hun verspreiding binnen deze
eenheid is.
- Cardiotaxis

heberti ( C O T T E A U in C O T T E A U &

TRIGER 1860) is een goed herkenbare soort die
beperkt is tot het basale deel van de member
( M E I J E R 1965; J A G T 1984; 1985; J A G T & M i -

CHELS, in druk). Ze wordt meestal in geïsoleerde exemplaren aangetroffen; mij is slechts één
samenspoeling, bestaande uit zeven individuen
(coll. Van Neer), bekend.
- Echinocorys gr. conica/lamberti is eveneens
beperkt tot het glaukonietrijke basale deel van
deze member. Hierin komen vertegenwoordigers van deze groep plaatselijk zeer talrijk
voor. Boven deze glaukonietkalk komen ook
nog corona's voor die tot de conica-gvotp gerekend kunnen worden; deze moeten nog nader
bewerkt worden (zie verder).
- Echinocorys gr. subglobosa/ovata (= Echinocorys gibbus sensu MEIJER, 1965) komt in de
gehele member voor, vooral in het onderste
deel. De corona's van Echinocorys uit het middelste deel zijn over het algemeen zeer sterk
verdrukt en fragmentarisch zodat een zekere
determinatie vaak onmogelijk is. Met enige
terughoudendheid worden deze hier toch tot de
subglobosa/ovata-groep gerekend, vooral ook
omdat mij een typische corona uit deze groep
bekend is uit de bovenste meter van deze memDE E C H I N I D E N F A U N A UIT D E Z E V E N
ber (zie fig. 9).
WEGEN MEMBER IN DE GROEVE CPL
- Micraster gr. schroederi/glyphus (= Micras(J.W.M. JAGT)
ter cor-anguinum var. schröderi sensu MEIJER
1965) is vooral in het onderste deel van de
MEIJER (1965) publiceerde een overzicht van
member verbreid. In het middelste deel wordt
de stratigrafische verspreiding van echiniden in
de groep zeer zeldzaam, en mogelijk ontbreekt
de bovencretaceische en ondertertiaire afzettinze in het bovenste deel. Interessant is dat naast
gen in de wijde omgeving van Maastricht. H i j
typische schroeder/-vormen ook sterk afgeintroduceerde een echiniden-zonering in drie zoplatte corona's voorkomen in het NE-Belgines. Zone I korrespondeert met het Cr3a en deels
sche Boven-Campanien. STOKES (1975 p. 22,
het Cr3b, hetgeen overeenkomt met de Zeven
25) rekent dergelijke corona's tot de var. plaWegen Member van de Formatie van Gulpen in
nus M A C Z Y N S K A 1968 en noemt drie individe zin van W . M . F E L D E R (1975b) en A L B E R S &
duen uit Heure-le-Romain (Liège; coll. KoW . M . F E L D E R (1979).
ninklijk Belgisch Instituut voor NatuurwetenMEIJER noemt zeven irregulaire en één reguschappen, Brussel). In enkele particuliere collaire soort voor deze zone. Dit aantal is intussen
lecties heb ik ook zulke afgeplatte corona's
aanzienlijk uitgebreid, vooral voor wat de regugezien en kan daarom STOKES' melding beveslaire soorten betreft. Enkele van deze worden
tigen. M A C Z Y N S K A (1968, p. 116, holotype op
binnenkort gepubliceerd. MEIJER'S zone I wordt
pl. 5, fig. 2a-c en pl. 6, fig. la-b) beschouwt
vooral gekarakteriseerd door het optreden van
deze vorm (planus) als subspecies van schroeMicraster schroederi S T O L L E Y 1892; de totale
echinidenfauna komt overeen met die uit het
deri en ze beschrijft haar uit ZW-Polen. AanCraie d'Obourg-Craie de Nouvelles in het Monsgezien beide vormen (schroederi s. str. en plabekken (Hainaut). Bovendien komen zeven van
nus) naast elkaar voorkomen, kan planus
de acht door MEIJER genoemde soorten soorten
slechts de rang van een forma toegekend worook voor in het Boven-Campanien van Frankrijk,
den. Het feit dat deze forma zowel in Polen als
NW-Duitsland en Polen.
in NE-België optreedt, maakt duidelijk dat een
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taxonomische 'splitsing', zij het op het laagste
niveau terecht is.
De 'populatie' uit het onderste deel van de
Zeven Wegen Member zal in de nabije toekomst aan de hand van stratigrafisch verzameld materiaal geanalyseerd worden.
- Micraster ex. gr. stolleyi L A M B E R T in D E
GROSSOUVRE 1901 is slechts in één exemplaar
bekend uit de bovenste vijf meter van de member ( M I C H E L S & J A G T 1985). Hoewel er enkele

verschillen tussen dit individu en exemplaren
uit een 'populatie' uit de basiplana/spinigerzone van Misburg (Teutonia Zementwerke,
BRD)

bestaan, hebben

MICHELS &

JAGT

(1985, p. 55) gemeend het tot de stolley/-groep
te mogen rekenen. De naam stolleyi is dus vrij
ruim geïnterpreteerd en toegepast op het conische, epifaunale* morfotype van Micraster uit
het NW-Europese midden en boven BovenCampanien. Voor een uitgebreide beschrijving
wordt verwezen naar genoemd artikel.
- Plesiaster sp. wordt door MEIJER (1965) aangegeven voor het middelste deel van de member. Mogelijk gaat het hierbij om een Diplodefws-soort; het genus Plesiaster wordt in de
moderne literatuur synoniem geacht met het
geslacht Micraster

(STOKES 1975).

- Galeola papillosa basiplana G . ERNST 1971.
Deze soort werd door mij (JAGT 1984) met
enige twijfel tot de faciële ondersoort basiplana gerekend; deze twijfel is echter niet terecht.

Deze soort vertoont binnen de Zeven Wegen
Member een zelfde verspreiding als Echinogalerus (?) hemisphaericus (zie verder). De door
ERNST (1970) voor G. papillosa
basiplana
aangegeven gemiddelde lengtes voor 'populaties' uit Misburg en Harmignies (Hainaut)
(resp. 26 en 35 mm) komen goed overeen met
de individuen uit de groeve C P L . Tien exemplaren die ik heb opgemeten variëren in corona-lengte tussen 22.2 en 34.5 mm.
- Echinogalerus (?) hemisphaericus
(DESOR
1842). Deze soort is in het basale deel van deze
member vrij zeldzaam; de meeste exemplaren
worden gevonden in de sectie tussen 1 en 3 m
boven de Horizont van Zeven Wegen. Het
stratigrafisch jongste individu dat ik gezien
heb stamt uit de sectie 7.5-8 m boven deze
horizont. In dit deel van de member komt de
soort zeer verspreid voor.
Door S C H U L Z (1985) is aangetoond dat de
door MEIJER (1965) aangegeven 'populaties'
(één aan de basis van Cr3b en één in Gc) van
Galerites sulcatoradiatus
tot verschillende
soorten behoren. De 'populatie' uit het G c (=
basis Vijlen Member) wordt door S C H U L Z tot
Echinogalerus (?) sulcatoradiatus
(GOLDFUSS 1829) gerekend; die uit het onderste deel
van de Zeven Wegen Member behoort volgens
hem tot een vorm die eveneens buiten de fylogenetische reeks van Galerites valt en die alleen in Luik en Engeland (Norfolk) voorkomt,

Fig. 8: Hoogte/lengte-verhouding van 33 exemplaren van Echinogalerus (?) hemisphaericus (DESOR 1842) uit
het onderste deel van de Zeven Wegen Member (Formatie van Gulpen) in de groeve CPL. • = licht verdrukte, A =
gave exemplaren. Gebaseerd op materiaal uit de collecties Michels en Jagt. Tekening E. Koot, Amersfoort.
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formatie
van Vaals

Tormailt van Gulpen (part)
Zeven Wegen Member
r
è
?

'

CaroUoiaxis keberti
Echinocorys gr. conica/tamberti

Echinocorys gr. subglobosa/ovata.
Micraster gr. scJvoederi/ alyphus
Micraster ex.gr. sholleyi

Fig. 9: Lithostratigrafisch profiel van de Zeven Wegen
Member in de groeve C P L , (veranderd naar W . M .
FELDER 1977) met ingetekend de reikwijdten van enke-

le irregulaire echiniden.

Het Lagerdorf-Kronsmoor Boven-Campanien is
verdeeld in 6 biozones, van onder naar boven (fig.
10), conica/senior-, basiplana/spiniger-, roemeri-, polyplocum-, langei- en grimmensis/granulosus-zone. Deze zones worden hieronder apart
bekeken, vooral met het oog op hun kenmerkende macrofauna-associaties:
- conica/senior-zone: deze wordt gekarakteriseerd door de laatste vertegenwoordigers uit de
Echinocorys conica-groep en door Belemnitella senior N O W A K 1913, die in deze zone in
Lagerdorf nog vrij zeldzaam is (SCHULZ 1978,
p. 80). Interessant is verder het optreden van
Echinocorys
subglobosa,
Micraster
gr.
schroederi/glyphus en 'Pachy discus' stobaei
(NILSSON 1827) in deze zone (SCHULZ et al.,
1984, fig. 2). Het uitsterven van E. conica
markeert de bovengrens van deze biozone in
Lagerdorf; de soort reikt dus niet tot in de
basiplana/spiniger-zone.
Dit in tegenstelling
tot het voorkomen in de mergelkalk-facies van
Misburg ( S C H U L Z 1978, p. 80, vgl. E R N S T
1975, fig. 11; S C H M I D & E R N S T 1975, p. 345).

t.w. Echinogalerus (?) hemisphaericus. In fig.
8 is de verhouding hoogte/lengte van 33 corona's uit het onderste deel van de Zeven Wegen
Member uit de groeve C P L grafisch weergegeven.

- basiplana/spiniger-zone.
Kenmerkend voor
deze zone is het optreden van de index-echinide
Galeola papillosa basiplana en de heteromorfe ammoniet
Trachyscaphites
spiniger
(SCHLÜTER 1872). Als doorlopers uit de onderliggende conica/senior-zone zijn Echinocorys
subglobosa, Micraster gr. schroederi/glyphus

BIOZONERING V A N DE ZEVEN WEGEN
M E M B E R I N D E G R O E V E C P L (J.W.M.
JAGT)

S C H U L Z (-138S)
cjrimmensisf

boven

yrimmensis/

UJ

granulosus - zone

granulosus- zone

Langei - zone

Langei - zone

polyplocum - zone

polyplocum- zone

Vulgaris - zone

roem&ri - zone

BOVEI NCAMP

<

onder

Hieronder worden enkele opmerkingen geplaatst over de biozonering van de Zeven Wegen
Member en de correlatie met het boreale BovenCampanien van NW-Duitsland. Deze zijn op te
vatten als aanvulling op eerdere artikelen (JAGT
1984; 1985).
Het NW-Duitse Boven-Campanien in de omgeving van Hannover (Niedersachsen) en in Lagerdorf en Kronsmoor (Holstein) is in biozones verdeeld aan de hand van belemnieten, ammonieten
en echiniden. De profielen in Lagerdorf en Kronsmoor worden indicatief geacht voor het boreale
Boven-Campanien dat hier praktisch geheel in
schrijfkrijtfacies is ontwikkeld (SCHULZ et al.
1984).
Aangezien de Zeven Wegen Member in 'typisch'
boreale schrijfkrijtlitofacies is ontwikkeld ligt
het voor de hand om een correlatie in eerste lijn te
ondernemen met het Kronsmoor-Lagerdorf profiel. Vandaar dat dit profiel hier eerst nader
wordt bekeken.

S C H U L Z et*U4$H)

basiplana/

stobaei/
basiplana - zone

conica /senior, zone

spimger- zone

conica/senior- zone

Fig. 10: Biozonering van het NW-Duitse Bovencampanien volgens S C H U L Z et ai (1985).
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en 'Pachy discus' stobaei te noemen. In Lagerdorf wordt deze zone verder gekenmerkt door
het veelvuldiger optreden van E. subglobosa,
P.' stobaei en Car diot axis heberti. Interessant
is daarnaast het eerste maximum in het voorkomen van Belemnitella
mucronata ( V O N
S C H L O T T H E I M 1813).

- roemeri-zone. Deze wordt vooral gekarakteriseerd door vertegenwoordigers uit de mucronat a-groep en door Galerites roemeri. In Lagerdorf ontbreekt G. papillosa basiplana in deze
zone. Daarnaast is de asteroide Chomataster
alseni S C H U L Z & W E I T S C H A T 1971 als index

voor deze biozone te hanteren ( S C H U L Z 1978,
p. 80).
- polyplocum-zone. Dit is de onderste biozone
van het boven Boven-Campanien. De heteromorfe ammoniet Bostrychoceras
polyplocum
( F . A . R O E M E R 1841) karakteriseert alleen het
onderste deel van deze zone in Lagerdorf. De
vertegenwoordigers uit de B. mucronata-groep
zijn tot B. 'minor' te rekenen ( S C H U L Z 1978).
In Lagerdorf treedt in het onderste deel van
deze zone een faciële verandering op; mogelijk
is de vervanging van de Micraster glyphusgroep door Cardiaster ex gr. granulosus in dit
deel een weerspiegeling hiervan in de fauna.
Galerites is net als in de onderliggende roemeri-zone algemeen.
- langei-zone. De mucronata-groep loopt in L a gerdorf door tot in de
polyplocum-zone
( S C H U L Z et al. 1984, fig. 2). De langei-zone

wordt gekenmerkt door Belemnitella langei
J E L E T Z Y 1948. Deze soort is in N W - E u r o p a
alleen bekend uit Kronsmoor ( S C H U L Z 1978);
ze is grotendeels beperkt tot het Russische
bekken (zie o.a. A T A B E K J A N 1979; N A I D I N

1979). In Kronsmoor komt ze alleen voor in het
onderste deel van deze biozone. Daarnaast
treedt een laatste bovencampane vertegenwoordiger van de mucronata/'minor'-groep op,
die voorlopig als Belemnitella cf. najdini KONGIEL 1962 wordt aangeduid ( S C H U L Z 1978).

Deze vorm loopt door tot in de volgende biozone.
- grimmensis/granulosus-zone.
Het inzetten
van Micraster grimmensis NlETSCH 1921
vormt de ondergrens van deze zone, de hoogste
zone van het N W - D u i t s e Boven-Campanien.
Interessant is ook de ontwikkeling binnen de
Cardiaster-st&m in deze zone; de stratigrafisch
oudste vertegenwoordigers van Cardiaster
granulosus (GOLDFUSS 1829) treden hier op.
Galerites (G. vulgaris ( L E S K E , 1778)) is evenals in de langei-zone algemeen.
De Boven-Campanien-voorkomens in de pro-
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fielen in de omgeving van Hannover (Misburg,
Ahlten) die vooral als toetssteen worden gehanteerd voor de biozonering in de schrijfkrijtfacies
van Lagerdorf-Kronsmoor, zijn in een andere
lithofacies ontwikkeld, de zgn. mergelkalk
(ERNST 1963b; 1975). De macrofauna-associaties (echiniden, belemnieten, ammonieten) zijn
echter grotendeels identiek aan die van het L a gerdorf-Kronsmoor profiel.
S C H M I D & E R N S T (1975) (zie ook E R N S T &

SCHMID 1980) introduceerden een Scaphitesbiozonering voor het gebied rond Hannover. In
het onderste en middelste deel van het BovenCampanien zijn volgens hen de gibbus- en spiniger-zones te onderscheiden. Deze zones zijn echter nogal globaal in karakter (SCHMID & E R N S T
1975, p. 321) en zijn in het 'sleutelprofiel' van
Lagerdorf niet te herkennen. Het is overigens
een algemeen gegeven dat ammonieten in
schrijfkrijtfacies uitermate zeldzaam en bovendien slecht geconserveerd zijn. Vandaar dat in
dergelijke facies de belemnieten een belangrijke
rol in de biostratigrafie toegeschreven wordt.
De biozonering van het boreale Boven-Campanien steunt gedeeltelijk op de fylogenetische stadia van de Belemnitella
mucronat a-groep
(CHRISTENSEN

1975).

C H R I S T E N S E N et.

al.

(1975, p. 35) wijzen er echter op dat het eenvoudiger is correlaties in het Boven-Campanien door
te voeren aan de hand van de totale macrofaunaassociaties dan te steunen op de evolutionaire
veranderingen binnen de
Belemnitella-specïesgroep alleen.
De Zeven Wegen Member van de Formatie van
Gulpen in de groeve C P L (vanaf hier aangeduid
als Z W M ) is in schrijfkrijtfacies ontwikkeld.
Het basale deel van deze eenheid wordt gekenmerkt door een hoog glaukonietgehalte van de
kalksteen. De dikte van het pakket in deze groeve
bedraagt ca. 30 m (ALBERS et al. 1978).
De lithofacies maakt een vergelijking met het
Lagerdorf-Kronsmoor profiel gemakkelijker
dan met het Misburg profiel.
In eerste lijn zijn belemnieten belangrijk voor
de biozonering van de Z W M . De gehele eenheid
bevat vertegenwoordigers uit de Belemnitella
mucronat a-groep. In het onderste deel zijn rostra van B. mucronata mucronata niet zeldzaam
(zie ook V A N DER T U U K in ROBASZYNSKI et al.

1985b, fig. 12). Het aantal rostra lijkt naar boven
toe sterk af te nemen. In de bovenste meters van
de member zijn belemnieten plaatselijk weer
talrijk. In dit bovenste deel komen vertegenwoordigers van een jonger fylogenetisch stadium van
de mucronata-groep voor, Belemnitella 'minor'
J E L E T Z K Y 1951. Het inzetten van deze 'minorpopulatie' is niet zonder meer vast te stellen (vgl.

rostra geremanieerd zijn uit de Formatie van
Vaals en 2) dit deel van de Z W M behoort tot het
Onder-Campanien (bovenste deel), waarbij de
rostra gecorrodeerd zijn tijdens de afzetting (verhoogde energie van het water of 'beperkte' sedimentatie).
Uit eigen waarnemingen in de groeve C P L meen
ik te mogen conkluderen dat de Gonioteuthisrostra uit het basale deel van de Z W M uit de
onderliggende Formatie van Vaals geremanieerd zijn. Tot nog toe heb ik Gonioteuthis
alleen in het alleronderste deel (dus direct boven
de Horizont van Zeven Wegen) aangetroffen,
waarbij sommige rostra in min of meer verticale
cum-zone ( S C H U L Z 1978, p. 81).
positie werden gevonden. Tussen de GonioteutV A N D E R T U U K & BOR (1980) en V A N D E R T U U K
/i/$-exemplaren komt af en toe Belemnitella ex
in ROBASZYNSKI et al. (1985b) introduceren een gr. praecursor voor.
belemnieten-biozonering voor het Boven-Krijt In fig. 11 heb ik het volgende schematisch weervan Luik-Limburg. In hun schema wordt de gegeven: in geval A (linker kolom) wordt een
Z W M in twee biozones ingedeeld: de Belemni- remaniëring van Gonioteuthis-rostra aangenotella mucronata Interval-zone (= B. mucronata men: de rostra blijven beperkt tot het sedimentPartial-range-zone sensu V A N DER T U U K & BOR laagje direct boven de grens tussen de Formatie
1980) en de Belemnitella mucronata 'minor' van Vaals en de Z W M . Dit is, mechanisch geTaxon-range-zone (= B. langei Taxon-range-zo- zien, de normale situatie bij remaniëring. In gene sensu V A N DER T U U K & BOR 1980). Deze val B (let op: dit is puur hypothetisch) is het
biozones worden hier overgenomen (fig. 12).
voorkomen van Gonioteuthis niet beperkt tot het
Aan de hand van de totale macrofauna-asso- alleronderste 'laagje'; puur mechanisch gezien is
ciaties stel ik de volgende (voorlopige) correlatie remaniëring in dit geval uit te sluiten. Hier kan
van de Z W M in de groeve C P L met het Lager- SCHMID'S tweede interpretatie (zie boven) uitdorf-Kronsmoor profiel voor (fig. 12). De gren- komst bieden. Gevolg is dan wel dat een deel van
zen tussen de onderlinge biozones zijn slechts bij het 'craie glauconie' nog tot het Onder-Campabenadering aan te geven, omdat gedetailleerde nien behoort. De biostratigrafie zal hieraan dan
gegevens over de verticale reikwijdtes van enkele aangepast moeten worden. Tot dusver heb ik
geen voorbeeld van geval B aangetroffen in de
echiniden nog niet beschikbaar zijn.
groeve C P L , zodat ik voorlopig op basis van
A L B E R S & W . M . F E L D E R (1979 p. 71-72, fig. 4)
rekenen het basale deel van de Z W M tot de eigen waarnemingen het 'craie glauconie' tot het
bovenste biozone (gracilis/senior-zone) van het Boven-Campanien reken en de rostra van GonioOnder-Campanien, vanwege het voorkomen van teuthis als geremanieerd beschouw. Wat niet uit
Gonioteuthis hierin. Het uitsterven van het ge- het oog verloren mag worden is dat de dikte van
nus Gonioteuthis markeert in NW-Europa de 'craie glauconie' varieert van 0.3 tot 3 m. Het zou
ondergrens van het Boven-Campanien (zie o.a. interessant zijn om een grote hoeveelheid belemnieten stratigrafisch nauwkeurig te verzamelen,
CHRISTENSEN 1975).
Verschillende auteurs hebben zich al bezig ge- om te zien of Gonioteuthis werkelijk tot het
houden met de vraag of Gonioteuthis in de alleronderste deel van de Z W M beperkt is. DaarZ W M al dan niet als ingespoeld element geïnter- naast zou het ook wenselijk zijn het 'craie glaucopreteerd moet worden. V A N DER T U U K & BOR nie' eens sedimentologisch te onderzoeken.
(1980, p. 123) en V A N DER T U U K in ROBASZYNSOpvallend zijn vooral de grote aantallen EchiKI et al. (1985b, fig. 12) beschouwen Gonioteut- nocorys uit de conica/lamberti-groep. De lamhis als zijnde geremanieerd uit de onderliggende berti-vorm (SMISER 1935) is beperkt tot deze
Formatie van Vaals. W . M . FELDER (1975a, p. basislaag. De door mij (JAGT 1984) tot de conica25) interpreteert de Gonioteuthis-rostra als 'Re- groep gerekerfde corona's uit een hoger deel van
sedimentit' dwz. als opnieuw afgezette resten de Z W M moeten nog nader onderzocht worden.
van een opgewerkt sediment. SCHMID (1959, p. In dit verband is het interessant dat ERNST
B 241) houdt een slag om de arm en biedt twee (1970, p. 57) opmerkt dat het aannemelijk is dat
mogelijke interpretaties aan: 1) het onderste deel 'bei der raumlichen Verbreitung der conicusvan de Z W M ('craie glauconie') behoort tot het Gruppe (sic!) neben faziesökologischen GrünBoven-Campanien (onderste deel), waarbij de den auch rassengeographische Faktoren eine
S C H M I D 1959; J A G T 1984; 1985; V A N D E R T U U K

in ROBASZYNSKI et al. 1985b). Tot dusver heeft
geen gedetailleerd systematisch-paleontologisch
en (bio-)stratigrafisch onderzoek van de mucronata-groep uit de Z W M plaatsgevonden. Voor
een 'definitieve' biozonering aan de hand van
belemnieten zijn biometrisch-statistische analyses van 'populaties' noodzakelijk. Het is zeer
wenselijk om via een dergelijk onderzoek het
eerste optreden van de 'minor'-vormen vast te
leggen. Dit kan dan de basis vormen voor een
meer nauwkeurige correlatie met het LagerdorfKronsmoor profiel, waar B. 'minor' voor het eerst
verschijnt in het onderste deel van de polyplo-
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Fig. 11: Schematisch beeld van de grenszone tussen de Formatie van Vaals en de Zeven Wegen Member (onderste
deel) in de groeve C P L . In A (linker kolom) de aangetroffen situatie met geremanieerde Gonioteuthis (G) aan de
basis van de Zeven Wegen Member. B = Belemnitella. In B (rechter kolom) een hypothetische situatie waarbij
Gonioteuthis niet beperkt is tot de basislaag. Voor verdere toelichting zie tekst.

Rolle spieken.' Op basis van het voorkomen van
E. gr. conica/lamberti en Belemnitella mucronata in het basale deel van de Z W M stel ik voor
dit deel te correleren met de conica/senior-zone
in Lagerdorf en de bovengrens te leggen daar
waar E. gr. conica/lamberti niet meer voorkomt.
Deze bovengrens kan, na bewerking van de conica-groep, uiteraard iets hoger komen te liggen.
Mijns inziens is het duidelijk dat het glaukonietrijke basale deel van de Z W M een nogal gecondenseerde sectie representeert. Mogelijk is het in
de groeve C P L voorkomende sectie slechts equivalent aan het bovenste deel van de conica/senior-zone in Lagerdorf. Interessant is dat in deze
groeve Galeola papillosa basiplana en Cardiotaxis heberti (beiden relatief zeldzaam) voorkomen in het basale deel van de Z W M . G papillosa basiplana doet in de omgeving van Hannover
zijn intrede in het bovenste deel van de conica/
senior-zone ( E R N S T 1975, fig. 11); in Lagerdorf
daarentegen is de soort alleen aanwezig in het
bovenste deel van de
basiplana/spiniger-zone
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( S C H U L Z 1978; S C H U L Z et al 1984). Het voorko-

men van deze soort in de groeve C P L is mogelijk
een aanwijzing dat equivalenten van het onderste
deel van de basiplana/spiniger-zone ook in het
basale deel van de Z W M vertegenwoordigd zijn.
Ook op het optreden van C. heberti, een soort die
in Lagerdorf vooral in de basiplana/spinigerzone vertegenwoordigd is, schijnt hierop te wijzen. Ik neem daarom aan dat de glaukonietrijke
kalksteen aan de basis van de Z W M een gecondenseerde sectie vormt die correleerbaar is met
delen van de conica/senior- en basiplana/spiniger-zones in Lagerdorf (zie fig. 12). De overige
echiniden uit dit deel van de Z W M , Echinocorys
gr. subglobosa/ovata en Micraster gr. schroederi/glyphus,
komen in Lagerdorf eveneens
voor. Echinogalerus (?) hemisphaericus is een
verhaal apart (zie verder). Daarnaast komen ook
zeldzaam ammonieten voor ( W . M . F E L D E R
1975a en eigen waarnemingen) die echter nog
niet bewerkt zijn.
Opgemerkt moet nog worden dat het meren-

Fig. 12: Gecombineerd stratigrafisch schema voor de Zeven Wegen Member in de groeve C P L . De eerste twee
kolommen (van links) geven de lithostratigrafie volgens W . M . FELDER (1975b), de derde en vierde kolom de hier
voorgestelde biozonering. De vijfde kolom geeft de belemnieten-zonering van VAN DER T U U K in ROBASZYNSKI et
ai (1985b) en de laatste twee kolommen presenteren de chronostratigrafie. Voor nadere toelichting zie de tekst.

deel van de echinidencorona's opgevuld is met
sediment dat afwijkt van dat waarin ze ingebed
liggen. Dit wijst op transport en condensatie: de
echiniden zijn de achtergebleven 'zware delen'
van opgewerkt sediment. Ook de samenstelling
van de fauna en de positie waarin de corona's zijn
ingebed wijst op transport (zie ook J A G T & M I CHELS, in druk).

Daarnaast wordt de glaukonietkalk op meerdere
plaatsen aan de top begrensd door een zwak
ontwikkelde hardground die een hiaat in de sedimentatie representeert ( W . M . F E L D E R 1975a, p.
25; ALBERS et al. 1978, p. 54). Op andere plaatsen daarentegen lijkt de sedimentatie ononderbroken en neemt het glaukonietgehalte langzaam af en gaat de kalk over in 'normaal' schrijfkrijt. In fig. 12 is deze onderbreking in sedimen-

tatie aangegeven; helaas kan de omvang ervan
niet beoordeeld worden.
Voor het afscheiden van de volgende biozone,
de basiplana/'spiniger-zone (zie fig. 12) is vooral
het voorkomen van G. papillosa basiplana van
belang. Daarnaast is het zo dat in de groeve C P L
over het algemeen belemnieten uit de mucrona/a-groep het talrijkst zijn in de onderste 4-5 m.
(zie ook V A N DER T U U K in ROBASZYNSKI et ai

1985b). Dit 'maximum' in het voorkomen van B.
mucronata is mogelijk een aanwijzing voor een
correlatie met de basiplana/ spiniger-zone in L a f

gerdorf ( S C H U L Z 1978) en Misburg (CHRISTEN-

SEN et al. 1975). De index-echinide G. papillosa
basiplana is in de C P L in het onderste deel van
de Z W M vrij algemeen. De stratigrafisch jongste vondst die mij bekend is stamt uit de sectie
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7.5-8.5 m. boven de Horizont van Zeven Wegen.
Ik stel daarom voor om het verdwijnen van deze
soort als bovengrens van de basiplana/spinigerzone in de C P L aan te nemen (fig. 12). In Lagerdorf verdwijnt deze soort al vóór de bovengrens
van de daar gedefinieerde zone (SCHULZ et al.
1984, fig. 2). De index-ammoniet Trachyscaphites spiniger (zie BLASZKIEWICZ 1979; 1980;
A T A B E K J A N 1979; S C H M I D & E R N S T 1975) is in

de C P L nog nooit aangetroffen; in Lagerdorf is
slechts één exemplaar bekend (schrijfkrijtfacies!). De spiniger-zone van S C H M I D & E R N S T

(1975) is in Luik-Limburg dus (nog?) niet vast te
stellen. Opgemerkt moet worden dat ammonieten in de Z W M zeer zeldzaam zijn. De door
K E N N E D Y (1984) bewerkte collecties leverden
slechts Baculitidae, Hoplitoplacenticeras sp. en
Acanthoscaphites trinodosus ( K N E R ) op. Opmerkelijk is dat K E N N E D Y (p. 157) Hoplitoplacenticeras marroti ( C O Q U A N D 1859) (= H. vari
(SCHLÜTER 1872)) aangeeft voor de Formatie
van Vaals. Deze soort is indicatief voor het onderste deel van het Boven-Campanien (GIERS
1964; N A I D I N 1979; BLASZKIEWICZ 1980). V A N
DER T U U K (in ROBASZYNSKI et al. 1985a; b)

heeft ook de ammonietenfauna van de Z W M
bestudeerd en geeft voor deze member de volgende soorten aan: Pachydiscus sp. (1985a, fig.
2) en Acanthoscaphites tridens ( K N E R ) (1985b,
fig. 12). De Acanthoscaphites
tridens-speciesgroep schijnt overigens indicatief te zijn voor het
Ondermaastrichtien (zie S C H M I D 1965; B L A S Z -

KIEWICZ 1980).

In Lagerdorf treden naast G. papillosa basiplana en T. spiniger ook nog Echinocorys subglobosa en Micraster gr. schroederi/glyphus op;
deze vormen zijn ook vertegenwoordigd in de
C P L . Interessant is dat E. subglobosa in Lagerdorf in het bovenste deel van de basiplana/spiniger-zone verdwijnt.
Opmerkelijk is dat de verticale reikwijdte van
Echinogalerus (?) hemisphaericus vergelijkbaar
is met die van G. papillosa basiplana (zie fig. 9).
Helaas ontbreekt het genus Galerites in de
Z W M zodat een correlatie aan de hand van deze
echinide niet mogelijk is. ScHULZ's (1985, p. 44)
veronderstelling dat E. (?) hemisphaericus ongeveer gelijktijdig, of waarschijnlijk iets vroeger
optreedt dan Galerites roemeri kan daarom niet
bevestigd worden.
Het voorkomen van E. (?) hemisphaericus in de
C P L maakt een correlatie met het onder BovenCampanien
(grenszone
Eaton/Wey bourne
Chalk) van Norfolk (Engeland) mogelijk. In hetzelfde Engelse profiel komt G. p. basiplana voor
(ERNST 1971) zodat het mogelijk te correleren is
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met het bovenste deel van de basiplana/spinigerzone in Lagerdorf (SCHULZ 1985, p. 58). Een
zelfde correlatie is ook aan te nemen voor de C P L
(fig. 12).
De ondergrens van de volgende biozone, de roemeri-zone, heb ik voorlopig gelegd ter hoogte
van het verdwijnen van G. p. basiplana in de
Z W M . Zoals gezegd is een correlatie van de
roemeri-zone onmogelijk, omdat Galerites ontbreekt. De correlatie moet dus aan de hand van
de andere fauna-elementen ondernomen worden.
In Lagerdorf treden naast G. roemeri vooral
rostra uit de mucronata-groep op. Daarnaast
schijnt Micraster gr. schroederi/glyphus in het
onderste deel van deze zone te verdwijnen. Volgens MEIJER (1965) komt M. schroederi in de
gehele Z W M voor. In het middelste en bovenste
deel van deze member in de C P L is deze soort
echter zeer zeldzaam (eigen waarnemingen),
hetgeen lijkt te corresponderen met wat S C H U L Z
(1978) en S C H U L Z et al. (1984) aangeven voor
Lagerdorf.
In het Misburg-profiel komt in de roemeri-zone
Micraster stolleyi relatief veel voor (ERNST
1975).
Overigens moet opgemerkt worden dat het genus
Micraster slechts kan dienen voor globale correlaties in het NW-Europese Boven-Campanien
(zie STOKES 1975, p. 25). Recentelijk wezen
W O O D et al. (1984, p. 236) nog op de beperkte
bruikbaarheid van dit genus in biozoneringen: 'it
must be emphasized that the conventional picture of Micraster evolution is open to question, and
that many of the established 'species' may be
nothing more than short-lived and local ecomorphs of a single longranging species. Such
ecomorphs are unsuited for the identification of
stage boundaries'.
De in de C P L voorkomende belemnieten uit de
quivalenten van de roemeri-zone behoren nog tot
B. mucronata (zie fig. 12).
Het eerste optreden van B. 'minor' in de Z W M
wordt in navolging van V A N DER T U U K in BOBAS-

ZYNSKI et al. (1985b) voorlopig gelegd op ca. 810 m onder de Horizont van Froidmont. Dit
vormt dan de ondergrens van de polyplocumzone (fig. 12). De index-ammoniet Bostrychoceras polyplocum is in C P L (nog) niet aangetroffen; het is echter niet onmogelijk dat de soort hier
voorkomt. Ze zou dan verwacht kunnen worden
in de bovenste meters van de Z W M .
Interessant is tot slot het voorkomen van Micraster ex gr. stolleyi in deze sectie van de Z W M
(MICHELS & J A G T 1985). In het Misburg profiel
zijn vertegenwoordigers uit deze groep al eerder
verdwenen ( E R N S T 1975).
Voor recent onderzoek van andere fauna-ele-

menten uit deze member wordt verwezen naar

Verklarende woordenlijst

P. J . F E L D E R et al. (1985) en ROBASZYNSKI et al.

- A V , I A 4 en andere symbolen die gebruikt zijn

(1985a, b).

in de tekst zijn uitgelegd in fig. 6. Ambulacralen zijn de segmenten die poriën voeren.
- corona = het geheel van alle ambulacra en

DANKWOORD

interambulacra (inkl. het apicale schild).
- miliair = niet primair.

Voor de bereidwillige hulp bij het totstandkomen
van dit artikel willen we de volgende personen

- periplastronale = ter weerszijden van het plastron ( I A 5).

hartelijk danken: Ing. P . J . Felder (Natuurhisto-

- adapicale = naar het apicale schild toe.

risch Museum Maastricht) werd bereid gevon-

- ambitus = grootste horizontale omtrek van

den het tweede deel van dit artikel (over de

corona.

Zeven Wegen Member) kritisch door te nemen.

- meridosternaal-alternerend = type van plas-

Hij plaatste waardevolle opmerkingen, vooral

tron waarbij de lip (labrum) gevolgd wordt

over de structuur en fauna-samenstelling van de

door een rij plastronale platen waarvan de sutu-

glaukonietrijke kalksteen-laag aan de basis van

ren scheef staan.

de Zeven Wegen Member. G . Michels (Venlo)

- facies = fossiel biotoop.

leende ons materiaal uit zijn kollektie; daarnaast

- epifaunaal = op, of gedeeltelijk in het sediment

willen we hem bedanken voor de vele uren van
ideeën

-uitwisseling

over

ingegraven, levend.

(biostratigrafische)

aspecten van het Boven-Krijt in L u i k - L i m b u r g .

SUMMARY
Remarks on some echinoids from the Lower and Upper Campanian in the CPL-quarry (Haccourt,
Belgium).
Additional specimens of a species of the holasteroid echinoid Echinocorys are reported from the Vaals
Formation (Lower Campanian) of the CPL-quarry at Haccourt. They allow a more or less detailed
description, and furnish further evidence for the assumption that the Lower Campanian strata in N E
Belgium can be more easily correlated with the deposits in the Münster Basin (Coesfeld area) than those in
the Hannover-Misburg area (both FRG). The Echinocorys-species is provisionally described as E. ex gr.
humilis sensu ERNST (1970; 1972); it possibly represents a new (geographical ?) subspecies.
Some remarks on the biostratigraphy of the Vaals Formation in the CPL-quarry are added.
The echinoid fauna of the Zeven Wegen Member of the Gulpen Formation (Upper Campanian) is
discussed. Particular attention is paid to the biozonation of this member. A correlation with the Lärgerdorf
key-section (FRG) is attempted on the basis of total macrofaunal assemblages (belemnites, ammonites,
echinoids). It is proposed that the basal part of the Zeven Wegen Member be investigated sedimentologically in order to unravel its structure which is undoubtedly very intricate. The Gonioteuthis guards in this
basal layer are considered to be reworked from the underlying Vaals Formation.
The upper part of the Upper Campanian is not represented in the CPL-quarry; the occurrence of guards
of the B. 'minor'-group attests that at least part of the polyplocum-zone as defined at Lägerdorf, is present
here.
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