
lisatiekans van ondergrondse delen 
van de planten w a s natuurlijk veel gro
ter. O o k het in fig. 4 afgebeelde stuk 
is een rhizoom. 
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Fig.5. Schematische reconstructie van het onderste deel van een Calamites-plant (naar Taylor & 
Taylor 1993) 

Annularia en Asterophyllites 
H . S t e u r 

De tot 20 meter hoge paardestaartbomen uit het Boven-Carboon en het Onder-Perm bezaten een 
opvallend fijn loof. Het bestond uit kransen van smalle, ongedeelde, éénnervige blaadjes waarvan de 
lengte afhankelijk van de soort en de plaats aan de boom kon variëren van enkele millimeters tot 8 

cm. Er worden twee bebladeringstypen onderscheiden: Annularia en Asterophyllites. 
Dit zijn zogenaamde vormgenera. Een vormgenus is een geslacht waarin fossielen worden onderge

bracht die er ongeveer hetzelfde uitzien, maar die niet echt verwant hoeven te zijn. Omdat men 
meestal niet weet bij welke stammen Annularia en Asterophyllites horen, gebruikt men deze vorm

genera. Zo'n vormgenus is te beschouwen als een voorlopige oplossing in afwachting van meer hel
derheid. 

Annularia en Asterophyllites zijn veel voorkomende fossielen in het Boven-Carboon. Het is niet altijd 
gemakkelijk en soms zelfs onmogelijk om ze uit elkaar te houden. In dit stukje wordt getracht het 

onderscheid duidelijk te maken. 

Fig.1. Annularia sphenophylloides, Boven-Carboon, Graissessac (Fr.). Doorsnede van één blad-
krans: 1 cm. Opname met gepolariseerd licht. 

Annularia 

Bij Annularia bevat een krans 5 tot 32 
lancetvormige, z w a k spatelvormige tot 
s o m s zelfs wigvormige blaadjes. Deze 
liggen in het a lgemeen stervormig uit
gespreid o p het sedimentatievlak en 
de kransen overlappen elkaar meestal 
niet of weinig (fig.1). D e blaadjes van 
een krans kunnen enigszins verschil
len in lengte, waardoor de omtrek van 
een bladkrans s o m s elliptisch is (fig.2). 
In andere gevallen is die omtrek cirkel
vormig. A a n de voet zijn de blaadjes 
enigszins met elkaar vergroeid, maar 
dit is meestal moeilijk waar te nemen. 
We l is s o m s in de stengel een ring van 
enkele millimeters (een diafragma) te 
zien waaraan de blaadjes vastzitten 
(fig.2). 

Asterophyllites 

Asterophylli tes heeft b ladkransen van 
4 tot 4 0 lijnvormige (soms iets brede-
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Fig.2. Annularis cf. stel lata, Boven-Carboon, Piesberg (Did.). Breedte bladkrans: 9 cm 

re) naaldachtige, stijve blaadjes. Z e 
zijn meestal iets o m h o o g g e b o g e n en 
de kransen zijn bij het fossiliseren zij
delings samengedrukt (fig.3). De kran
sen overlappen elkaar meestal maar 
de mate van overlapping is verschil
lend. De blaadjes zijn in geringe mate 
met elkaar vergroeid maar dat is nau
welijks waar te nemen. O p de aan
hechtingsplaats is geen gesloten ring 
te zien, wel vaak een halve. De groot
te en de vorm van de blaadjes hangt 
sterk af van d e plaats aan de plant. 
A a n de laatste vertakkingen zijn de 
blaadjes veel kleiner dan aan takken 
dichter bij de s tam. S o m s zijn de A s -
terophyllitesblaadjes tamelijk recht of 
liggen ze toch stervormig uitgespreid 
(bijv. fig.4). In z o ' n geval is het verschil 
met Annularia gering. Annular iablaad-
jes vertonen echter nooit een conse 
quente kromming in opgaande rich
ting zoals bij de plant in fig.4. 

Bijzonderheden 

Er is veel d iscuss ie gewees t over d e 
oorzaak van het feit dat de bladkran-
sen van Annularia altijd z o mooi vlak 

Samenvatting 

Annularia en Asterophyllites hebben beide smalle, ongedeelde, 
é é n n e r v i g e blaadjes in kransen aan de stengel. 
Verschil len: 

Annularia Asterophyllites 

bladeren meestal in stervormige bladeren meestal o m h o o g g e b o g e n 
kransen uitgespreid en niet in é é n vlak l iggend, 

bladkransen daardoor zijdelings 
samengedrukt 

blaadjes niet stijf stijve blaadjes 

in de stengel is s o m s een ring geen ring (wel vaak een halve) 
te zien in het centrum van een 
bladkrans 

Fig.3. Asterophyllites equisetiformis, Boven-
Carboon, Piesberg (Did.). Lengte van de bo
venste tak: 11 cm. 

uitgespreid bewaard zijn gebleven. 
M e n vroeg z ich af of dat k w a m door 
het fossilisatieproces of door de wijze 
waarop de bladkransen aan de s ten
gel zaten. Nadat men in coalballs, 

waarin planten zonder vervorming ver
s teend zijn, s tengels met scheefzitten
de knopen heeft gevonden, neemt 
men aan dat de bladkransen van A n 
nularia in een vlak lagen dat scheef o p 
de stengel s tond. Of dat het mis
schien wel samenviel met het vlak van 
de stengels. Bij Annularia sphenophyl-
\oides (fig.1) lijkt dit tamelijk evident. 
Deze s tand van de bladeren kan van 
voordeel geweest zijn bij het opvan
gen van zonlicht. Enkele Annularia-
blaadjes die men in coalballs heeft ge
vonden, hadden een naar beneden 
omges lagen rand. Asterophylli tes-
blaadjes in coalballs hadden o p door
snede een 3- tot 5-hoekige vorm, wat 
de stijfheid van de blaadjes verklaard. 
Met de onders taande boeken (behal
ve dat van Taylor en Taylor) is het bij 
goede conservering in veel gevallen 
mogelijk de soor tnaam van een A n n u 
laria- of Asterophyllitesfossiel te bepa 
len. 

Ad re s van de auteur: 
Laan van Avegoor 15 
6 9 5 5 B D El lecom 

Literatuur 

Taylor T.N. and Taylor E.L., 1993. The biology 
and evolution of fossil plants. Prentice Hall, 
New Jersey. 

Remy W. und Remy R., 1977. Die Floren des 
Ertaltertums. Glückauf, Essen. 

Gothan W. und Remy W., 1957. 
Steinkohlenpflanzen. Glückauf, Essen. 

Josten K.-H., 1991. Die Steinkohlen-Floren 
Nordwestdeutschlands. Geologisches 
Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld. 

Fig.4. Asterophyllites equisetiformis, Boven-
Carboon, Piesberg (Did.). Lengte van het tak
je: 11 cm 
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