Aulocopium aurantium Oswald, 1847
Afleiding van de naam:
aulos (Gr.): pijp, buis
copium: afgesneden
aurantium: voorzien van een aura of
stralenkrans

geheel geweest. Het verschil berust
slechts op dichte en minder dichte
verkiezeling (zie onder).
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Kanaalsysteem
A. aurantium heeft twee soorten
instroomkanalen. Er is een groot aantal
korte, nauwe instroomkanalen, die vanaf
de buitenwand slechts enkele millimeters
naar binnen lopen. Ook is er een stelsel
van iets grotere instroomkanalen die
schuin naar beneden lopen, parallel aan
de skeletstrengen.
Er zijn ook twee soorten uitstroomkanalen.
De oudste zijn verticale kanalen, die in de
basis ontspringen en in de onderkant van
het spongocoel uitmonden. De andere
kanalen lopen gebogen van buiten naar
binnen en monden uit in de zijwanden van
het spongocoel (plaat 2, fig. 6 en plaat 3,
fig. 2).
Het spongocoel is meestal diep.
Oorspronkelijk bestond het uit een bundel
verticale kanalen, waarvan de tussenwanFig. 45. Aulocopium aurantium. Links een
den uit slechts één laag dendroclonen
schematische weergave van het verloop der
bestonden. Door het fossilisatieproces
skeletstrengen en rechts van het kanaalsysteem.en/of de erosie zijn de tussenwanden
meestal verdwenen. In de wanden van het
spongocoel zijn de uitmondingen van de
uitstroomkanalen zichtbaar. Deze zijn vaak
Vorm
ovaal, doordat de uitstroomkanalen hier
Aulocopium aurantium is de meest
onder een scherpe hoek uitmonden. De
algemene ordovicische zwerfsteen spons
openingen zijn zowel in horizontale als
met afmetingen tot wel 22 cm in
verticale rijen geplaatst.
doorsnede. Meestal worden alleen de
Er komen gave exemplaren voor van
basisgedeelten gevonden.
gedrongen, cilindervormige sponzen met
A. aurantium kent een groot aantal vormeen bundel van 3 tot 7 verticale uitvariaties. In principe is de spons cilinder-,
stroomkanalen, die tot bovenin het oscupaddestoel- of omgekeerd kegelvormig.
lum doorlopen. Opvallend is de lengte en
Maar A. aurantium kan ook knolvormig
de grote onderlinge afstand van deze verzijn of plat als een kokosmakroon.
ticale kanalen bij sommige exemplaren
De spons is het best herkenbaar aan de
(zie plaat 2, fig. 8, 9 en 11).
typerende concentrisch geplooide cortex
Bovenzijden van basale gedeelten tonen
(deklaag) aan de onderkant. De bekendste
dikwijls heel mooi het stelsel van radiaire
omschrijving hiervoor is 'rimpelhuid'.
uitstroomkanalen in de vorm van een
Bijna alle exemplaren vertonen deze
stralenkrans, waaraan deze soort zijn
rimpels in meerdere of mindere mate.
naam te danken heeft. (Plaat 2, fig. 4,10).
Zelfs fragmenten zijn daardoor vrij eenvoudig als A. aurantium te determineren.
Aan de bovenkant bevindt zich een relatief
Skelet
nauw osculum met daar omheen radiair
Het is niet altijd gemakkelijk om het
geplaatste kanalen.
anthaspidellide skelet van A. aurantium te
Min of meer complete exemplaren doen
herkennen. Het grootste probleem is
zich voor als een tweeledige spons: de
meestal de dichte verkiezeling, waarbij alle
bovenkant is poreus met een duidelijk
of de meeste skeletelementen zijn
kanaalsysteem en een enigszins V-vormig
opgelost in een niet-transparante chalspongocoel. Het basisgedeelte is vrijwel
cedoonmassa.
altijd dicht verkiezeld en is plat tot omgeDe skeletradiant ligt bij A. aurantium laag:
keerd conisch. De verhouding tussen beide
op of vlak boven de basis. Het skelet
gedeelten kan per exemplaar sterk verbestaat grotendeels uit dendroclonen die
schillen.
zo gerangschikt zijn, dat er vanuit de skeHet kanaalsysteem en het skelet van het
letradiant een ladderstructuur van diverbasisgedeelte komen volledig overeen met
gerende strengen ontstaat. In lengtehet bovenste gedeelte en lopen zonder
doorsnede is deze structuur goed herkenonderbreking door. De ogenschijnlijk
baar, zoals in fig. 13, 14, 46 en 52 is te
tweeledige spons is dus wel degelijk één
zien. Bij een dwarsdoorsnede ontstaat een
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heel ander beeld: het stelsel van dendroclonen in de bundels van ladders geven
een beeld van met elkaar verbonden
driehoekjes. Daardoor ontstaat nogal eens
verwarring met de sterretjes-achtige patronen van de astylospongiiden (fig. 47 en
53).
Het dekskelet wordt gevormd door kleine,
onregelmatige desma's die parallel aan het
oppervlak georiënteerd zijn.
Vergelijkbare soorten
Aulocopium cylindraceum lijkt veel op A.
aurantium. A. cylindraceum is langer en
slanker en heeft een scherpe basishoek.
Bovendien is de 'rimpelhuid' van het
basisgedeelte naar verhouding dikwijls
hoog opgetrokken.
Aulocopella spp. is nauw verwant aan
Aulocopium, maar heeft een relatief hoge
skeletradiant. Bovendien heeft Aulocopella
meestal een ondiep spongocoel en een
vlakke of zelfs concave basis. De basis van
Aulocopella kan voorzien zijn van pukkels
(Aulocopella cepa) of van een rimpelhuid
(Aulocopella cf. hemisphaericum).
Aulocopella sp.(de vijgvorm) heeft een
convexe basis, maar geen gerimpelde cortex.
Hudsonospongia cyclostoma en A. aurantium kunnen op elkaar lijken wanneer bij
beschadigde exemplaren van A. aurantium
het basisgedeelte met de karakteristieke
'rimpelhuid' ontbreekt. Hudsonospongia
bezit echter aan de buitenkant een gladder
dekskelet en een ondiep spongocoel met
een komvormig osculum, waarbij de kronkelende kanalen nooit tot over de rand
lopen en bezit waarschijnlijk geen basale
cortex.
Vervolg op pag.
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Ook ontbreken de divergerende, opwaarts
gerichte kanalen, zoals uit de schetsen in
fig. 45 en 48 blijkt.
Verdieping 1:
Anthaspidellidae of Aulocopiidae?
Onder de Europese zwerfsteenfossielen is
Aulocopium aurantium niet alleen de
meest voorkomende, maar ook de eerst
beschreven Europese soort uit deze groep,
namelijk door Oswald in 1847. Rauff
bracht in 1895 Aulocopium als typegenus
in de nieuwe familie Aulocopiidae onder,
een voor Europeanen logische naam. Maar
enkele jaren daarvoor, namelijk in 1890,
had de Amerikaan Ulrich de familie
Anthaspidellidae opgericht, met
Anthaspidella als typegenus. Hij bracht er
diverse andere genera met een
overeenkomstige skeletstructuur in onder.
Ook Aulocopium bleek eenzelfde skeletstructuur te bezitten. De naam
'Anthaspidellidae' is ouder dan
'Aulocopiidae' en dus de enig geldige.
Daarom wordt van 'anthaspidellide
sponzen' en niet van 'aulocopiide sponzen'
gesproken.
82

Verdieping 2:
Cortex
De spons beschermde zich tegen het binnendringen van slib door de buitenwand
aan de onderzijde aan te passen. Het
dekskelet verdichtte zich hier doordat de
sponsnaalden de openingen van de
instroomkanalen afsloten. Zo ontstond de
cortex, een dichte deklaag rondom het
basisgedeelte. Reeds in 1861 veronderstelde Roemer dat het basale deel na het
afsterven van het individu als vergaarbak
van neerslaand kiezel gediend zou hebben.
Hierdoor is het basisdeel meestal sterker
verkiezeld en heeft het een grotere
resistentie dan het bovenste gedeelte. Er
worden van A. aurantium dan ook vaker
basisgedeelten gevonden dan bovendelen
en complete exemplaren. Onderzoek door
Van Kempen heeft het vermoeden van
Roemer bevestigd.
107
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Verdieping 3 :
Compositum-vormen (Plaat 2, fig. 2).
Door de jaren heen zijn er verscheidene
exemplaren van Aulocopium gevonden
met meerdere osculi. Dit heeft zelfs tot het
beschrijven van een nieuwe soort geleid:
Aulocopium compositum Conwentz, 1905
en in 1982 een interessante discussie in
Grondboor & Hamer opgeleverd tussen
Von Hacht , Kok en Van Kempen .
Compositumvormen kunnen ontstaan als
twee of meer sponslarven zich vlak naast
elkaar op een ondergrond vestigen en elk
van de larven tot ontwikkeling komt. Zij
kunnen vergroeien tot één sponslichaam
29
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met een gezamenlijk dekweefsel. Er is dan
sprake van een agglomeratie. Een spons
kan zich door een of andere oorzaak ook
splitsen. Er ontwikkelen zich dan twee of
meer kanaalsystemen die het water afvoeren, elk in zijn eigen spongocoel en osculum. Een enkele keer komen ook exemplaren van A. aurantium voor met een
klein, knopvormig individu op de zijkant.
Ook dit kan het gevolg van afsplitsing zijn.
Het kunnen ook exemplaren van verschillende generaties zijn. Op een bestaand,
wellicht dood exemplaar vestigde zich een
larve die uitgroeide tot een nieuwe spons.
Zusammenfassung
Aulocopium aurantium ist die weitaus am
haufigsten vertretene europaische
ordovizische Geschiebespongienart, mit
Abmessungen bis zu einem Durchmesser
von 22 cm. Von der vielgestaltigen, überwiegend zylindrischen bis umgekehrt
kegelförmigen Spongie ist meistens nur
der mit einer runzelartigen Deckschicht
überzogene Basalteil erhalten.
Die scheinbare Zweiteilung in vollstandigen Exemplaren zwischen dicht verkieselten Basalteilen und weniger dichten
Oberteilen beruht ausschliesslich auf einer
bald nach dem Tode der Spongie eintretenden Anreicherung von Silizium in den
Basalteilen, wodurch Skelet und Kanale
dort aufgelöst wurden.
Ein Bundel vertikaler Ausströmungskanale
entspringt am Skeletradianten, der unmittelbar auf der Basis liegt, und mündet
unten im tiefen Spongocoel.
Konzentrische, aufwarts und nach innen
gebogene Ausströmungskanale münden
in die Seitenwand des Spongocoels. Die
Oberflachen der Basalteile zeigen oft das
radiare Muster dieser Kanale, dem die Art
seinen Namen 'aurantium' verdankt.
Kleine Einströmungskanale folgen den
Skeletstrengen.
Das Skelet besteht vorwiegend aus
miteinander verbundenen Dendroclonen,
die derartig übereinander gelagert sind,
dass sie in der Seitenansicht gleichsam
die Sprossen einer Leiter, wahrend die
Verbindungen die Holme der Leiter
darstellen. Die Deckschicht besteht aus
kleinen, unregelmassigen, parallel zur
Oberflache verlaufenden Desmen.
A. cylindraceum ist meistens kleiner,
langlicher und schlanker mit kleinem
Basiswinkel.
Aulocopella ist eine Gattung mit einem
hohen, jedenfalls höheren Skeletradianten,
der also im Schwammkörper liegt.
Hudsonospongia cyclostoma hat ein
flaches, schüsselförmiges Osculum mit
unregelmassigen Kanalen, die immer im
oberen Spongocoel beginnen und enden.
Das Spongocoel besteht aus einem Bundel
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von etwa 7 vertikalen Kanalen, die bis in
die Schwammbasis reichen. Die
Aussenwand ist glatt. Die Basis hat
wahrscheinlich keine dichte, gerunzelte
Cortex.
Perissocoelia sp. hat mehrere Osculi, eine
dichte, gerunzelte Basiscortex und eine
hohe, gebanderte Cortex auf den Seiten.
Diese Art kann mit Compositumformen
von A. aurantium verwechselt werden.
Perissocoelia unterscheidet sich durch die
wiederholte Knospenbildung, wobei jede
Knospe ihr eigenes Spongocoel hat.

Fig. 46. Stereo-opname van het zijaanzicht van de ladderstructuur van dendroclonen bij een anthaspidellide spons van Sylt. x150. REM-opname door U. von Hacht.

Fig. 47. Stereo-opname van het bovenaanzicht van de ladderstructuur van dendroclonen in dezelfde
spons. Dergelijke bovenaanzichten geven een beeld dat bedrieglijk veel lijkt op de 'sterretjes-structuur'
van sferoclonen bij astylospongiiden. x 50.
REM-opname door U. von Hacht.
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