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De anthaspidellide sponzen behoren tot een belangrijke Paleozoïsche sponzenfamilie, waarvan 
verschillende exemplaren als zwerfsteen te Sibculo en het aangrenzende Duitse gebied zijn 

gevonden. Vertegenwoordigers van deze familie zoals Aulocopium, Aulocopella, Hudsonospongia 
en Anthaspidella zijn in dit gebied gevonden en beschreven in Grondboor & Hamer. 

Het genus A r c h a e o s c y p h i a behoort 
ook tot de anthaspidel l ide sponzen . 
Het zijn karakteristiek gevormde 
cilinder- tot vaasvormige sponzen met 
massieve r ingvormig gewelfde wan
den . Van Noord-Amer ika worden 
vondsten van Archaeoscyphia annula-
ta vermeld . In 1978 werd door van 
K e m p e n een nieuwe vertegenwoordi
ger beschreven. Dit exemplaar van Ar
chaeoscyphia baltica was gevonden in 
een zandafgraving te Wielen (Duits
land), niet ver van Sibculo. In 1981 
werd nogmaals een dergelijke spons 
van Braderup o p Sylt (Duits Waddene i 
land) afgebeeld in G & H . Van K e m p e n 
beschreef de spons aldus: 

'De Archaeoscyphia baltica Van Kempen, 1978 
heeft een variabele, veelal onregelmatig ge
vormde of verlopende ring- tot knobbelvormige 
wandverdikkingen, waarvan de ruggen zacht-
rond tot scherp kunnen zijn. Er is steeds een dui
delijk te onderscheiden glad, conisch steelge-
deelte waarboven de eerste ringvormige wel
ving van de wand in volle omvang aanwezig is of 
zelfs geprononceerder kan zijn dan de erboven 
volgende. De voet van het steelgedeelte kan 
puntig zijn of iets verbredend uitlopen en korte 
worteluitstulpingen vertonen.' 

In de verzameling van de auteur be
vindt z ich een Archaeoscyphia baltica. 
De spons is gevonden in een zandaf
graving te Sibculo . In de afgraving wor
d e n zand en stenen met behulp van 
een zandzuiger o m h o o g gebracht . Tij
dens het transport door de persleiding 
van de zandzuiger is de spons in meer
dere fragmenten gebroken . Slechts 
twee fragmenten zijn gevonden . De 
buitenzijde en het breukvlak van het 
grootste fragment zijn in de figuren 1 
en 2 te z ien. Zowel de hoogte als de 
grootste breedte bedragen ongeveer 7 
c m . De r ingvormige welving van de 
w a n d met knobbelvormige verdikkin
gen is duidelijk te herkennen (fig. 1). De 
steel, direct onder de welving van de 
rand, is ongeveer 3,5 c m dik. De cen
trale l ichaamsholte van de spons is in fi
guur 2 zichtbaar. Ze is aan de onderzij
de ongeveer 5 m m breed. O o k in de 
voet van de spons is de centrale li
chaamshol te aanwezig als een smalle 

Fig. 1. Zijkant met de ringvormige welving van de 
wand. De knobbelvormige verdikkingen en de 
met sediment opgevulde instroomopeningen zijn 
goed herkenbaar. 

Fig. 2. Breukvlak met de centrale lichaamsholte. 

Fig. 3 In laddervorm gerangschikte skelet-elementen. 

spleetvormige open ing met een 
breedte van ongeveer 1,5 m m . Via een 
groot aantal kleine open ingen in d e 
buitenzijde van de spons kon het water 
via een netwerk van kanalen en holten 
met zweephaarce l len in de spons stro
men . (Opm. S p o n z e n = Porifera, let
terlijk gaatjesdragers). De zweepharen 

zo rgden voor het transport van het wa
ter door de kanalen. Nadat het voedse l 
uit het water was gehaa ld s t roomde dit 
water v ia een ander kanalensysteem 
naar de centrale lichaamsholte. De in
s t roomopeningen zijn aan de buitenzij
de van het grootste fragment herken
baar als kleine, gedeeltelijk met licht-
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Fig. 5. Twee aangroeisels op de buitenzijde van de voet van de spons. 

Fig. 4. De onderzijde van de (afgebroken) voet 
van de spons. 

geel gekleurd sediment opgevu lde 
gaatjes. 

D e donker gekleurde de len van de af
gebee lde spons bestaan uit geelbrui
ne c h a l c e d o o n waarin o p s o m m i g e 
plaatsen skelet-elementen aanwezig 
zijn. In het lichtere gedeel te (fig. 2) zijn 
de skelet-elementen g o e d herkenbaar 
door 'ui tpreparering' ten gevolge van 
verwering (fig. 3). De skelet-elementen 
zijn in laddervormige rijen gerang
schikt. De b o m e n van de ladder zijn 
ongeveer 0,2 m m dik. Figuur 4 geeft 

een indruk van de voet van de spons. 
Dit (tweede) fragment is ongeveer 4 c m 
hoog . O p de buitenzijde van dit frag
ment bevinden z ich een aantal aan
groeisels (fig. 5). Het ronde aangroei-
sel heeft een diameter van 7 m m . Door 
von Hacht (1978) worden dergelijke 
aangroeisels op Aulocopium auranti-
um Oswa ld 1846 beschreven als over
blijfselen van mosdiertjes (b ryozoën ) . 
De sponsfragmenten zijn gehee l ver-
kiezeld en van Ordovic i sche ou
de rdom. 
Rest mij nog o m de heren van K e m p e n 
(determinatie) en Rhebe rgen te bedan
ken voor de hulp die ik mocht ontvan
gen bij het tot stand komen van dit 
artikel. 

Summary 

In this article a discovery of an Ordovi
cian anthaspidellid erratic sponge is 
reported. It represents a specimen of 
Archaeoscyphia baltica Van Kempen 
1978.The erratic was collected from a 
sandpit in the neighbourhood of Sibcu
lo, in the eastern part of the Nether
lands. In the sandpit arenaceous fluvial 
deposits of Pleistocene age are expo
sed. The sponge is completely cherti
fied and originates from the Baltic area. 

Adres van d e auteur: 
O p g a n g 5 
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