
s e l f ö r m i g e s Spongocoe l . Etwas oberhalb 
der g r ö s s t e n Breite entspringen die 
Skeletketten nicht dem Radianten, sondern 
stehen unter e inem scharfen Winke l auf 
den letzten ' no rma len ' Ketten. Sie ver-
laufen aufwarts und biegen steil nach 
oben, w o sie unter scharfen Winke ln in das 
vertiefte Spongocoe l m ü n d e n . lm W W W -

Gebiet l iegen einige Exemplare des Typus 
b vor. Es gibt kleine Varietaten auf der 
Grundlage der oben beschriebenen 
Bauweise . Es ist nicht auszuschl iessen, 
dass es sich um Spong ien handelt, die 
sich auf i rgendeinem festen Substrat 
niedergelassen haben und wahrend ihres 
Wachs tums diese Form entwickelt haben. 

A u f Tafel 41 zeigen Fig. 2 und 3 
halbkugelige Hindien, die mit der flachen 
Seite auf e inem Aulocopium gewachsen 
s ind. S a m m l u n g e n soll ten nach weiteren 
nicht-kugeligen Hindien durchsucht wer
den und in Frage kommende Exemplare 
mittels eines Langsschnit tes auf 
Skele tabweichungen übe rp rü f t werden . 

Pyritonema sp. [P. subulare (F. Roemer, 1861)] 
[P. crassicauda Rauff, 1893] 

Afleiding van de naam 
pyrites (Gr.): vuursteen, k ieze l 8 6 

nema (Gr.): draad 
subula (Lat.): els, pr iem 
crassicauda (Lat.): dikke staart 

Fig. 68. Een verkiezelde ordovicische bak-
steenkalk met grote, monaxone sponsnaalden 
die waarschijnlijk tot de worteltoef van Pyrito
nema hebben behoord. X 1. Wilsum. Coll. Koops; 
coll. nr. W84. 

Vorm 
Pyritonema bestaat uit een bundel lange, 
min of meer parallel gelegen eenassige 
sponsnaalden . De afzonderlijke naalden 
zijn meestal g lad, maar soms van kleine 
doornacht ige uitsteeksels zijn voorzien. 
Ook komen s o m s naalden met dwars-
ribbels voor, zoals beschreven is door 
Rauff 8 6 en op plaat 42, fig. 3 is afgebeeld, 
evenals door Von Hacht 2 7 . 
De bundels behoren toe aan sponzen die 
niet op een lange steel, maar op een zoge
naamde wortel toef staan (zie onder). Een 
dergelijke bundel is bovenaan smal . Naar 
onderen toe wijken de naalden wat uiteen 
en de bundel verbreedt zich bij de basis 
als een kwast, o m zo het aanhechtingsvlak 
en de stabiliteit te vergroten. De bundels 
kunnen een lengte van 30 cm en een 

doorsnede van 0,4 tot 5 cm. bereiken 4 6 . 
Meesta l worden slechts resten van uit 
elkaar geval len worteltoefen gevonden . 
De naalden l iggen dan kriskras door elkaar 
(fig. 68). Ook kunnen ze door s t roming van 
het water min of meer parallel g e o r i ë n 
teerd zijn ingebed. Liggen de naalden 
echter goed geordend in het sediment 
ingebed, dan kunnen het delen van de oor
spronkelijke wortel toef zijn. A l s zij boven
dien duidelijk ui twaaieren, dan is dit 
well icht het autochtone, in sediment ver
ankerde, basale deel van de worteltoef. 
De ui twaaiering van de naalden maakt het 
bovendien mogelijk boven- en onderzijde 
van de wortel toef vast te stellen 1 1 . 

Behalve bundels monaxonen komen ook 
afzonderlijke ankernaalden voor. In mid -
den-ordovicische baksteenkalk zijn ze 
soms zichtbaar als afdruk, soms in bruine 
chalcedoon omgezet. Rauff 8 6 beschreef 
een aantal typen en veronderstelde een 
samenhang met de spons die ook de 
wortel toef voortbracht. 

Verdieping 
Pyritonema is het restant v a n d e e n i g e 
sponssoor t in deze atlas die niet tot de 
klasse der demosponzen , maar tot de 
hexactinel l iden, de glassponzen, behoort. 
Deze sponzen komen recent nog voor in 
rustig water, op diepten van 80 tot 3000 
meter. Ze schijnen een lang leven te kun
nen leiden. Onlangs werd een leeftijd van 
8.000 jaar ve rmeld voor een levend exem
plaar van Euplectella sp. Op pag. 18 is een 
voorbee ld van een recente hexactinell ide 
spons met wortel toef afgebeeld: 
Hyalonema sieboldi. 
De spons, waarvan alleen de wortel toef 
bekend is, onder de naam Pyritonema, 
leefde in een omgev ing met een mod
derige bodem. Het bezit van een worte l 
toef had daar twee voordelen: de spons 
kon zich zo, goed verankerd in het slappe 
sediment, handhaven. Bovendien stak zij, 
door de lengte van de toef, boven het 

niveau van troebel water uit, zoals dat 
vaak boven modde rbodems v o o r k o m t 4 6 . 
De spons zelf is bijna nooit gefossi l iseerd. 
Zoals bij veel p a l e o z o ï s c h e hexactinell ide 
sponzen, bestond het spons l ichaam 
namelijk uit skeletelementen die niet met 
elkaar verbonden waren . Na het afsterven 
viel de licht gebouwde spons snel uiteen 
en losten de kleine kiezelnaalden waar
schijnlijk spoedig in het sediment o p 4 6 . 

In de l i te ra tuur 1 1 8 6 wordt onderscheid 
gemaakt tussen bundels met dikke en 
dunne naalden. De bundels met een naald
dikte van 0,5 m m tot 2 m m en een lengte 
van minstens 150 m m worden tot 
P subulare gerekend. De veel dunnere en 
kortere naalden, met een doorsnede van 
0,1 m m tot 0,3 m m en een lengte tot 50 
m m worden P crassicaudi genoemd. In de 
taxonomie wordt Pyritonema t rouwens 
slechts als verzamelbegr ip gebruikt en de 
taxonomische aanduidingen subulare en 
crassicauda zijn dan ook geen soor tnamen. 
De namen zeggen niets over het ons 
onbekende spons l i chaam. 

Vervolg op pag. 140 

Plaat 42. Pyritonema subulare 

1 a,b: W i l s u m . C o l l . Top-Meijers , ex co l l . 
Soppe ; nr. A 276; 1a: x 2; 1b: x 5. 
2 a,b: W i l s u m . C o l l . Top-Meijers , ex co l l . 
Soppe ; nr. A 277; 2a: x 2; 2b: x 5. 
3 a,b: Sponsnaa lden met dwarsr ibbels . 
W i l s u m . C o l l . Koops ; 3a: x 1; 3b: x 10. 
4a.Verkiezelde baksteenkalk met spons
naalden. Westerhaar. Co l l . Rhebergen; 
nr. S 111.20; 4a: x 1; 4b: x 3. 
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Vergelijkbare fossielen 
Pyritonema kan met geen enkele andere 
spons verwisseld worden. Wel is het 
mogelijk, dat in verzamelingen vondsten 
van Pyritonema zijn ondergebracht bij de 
koralen, vooral de fijn gestructureerde 
Chaetetes. Het in plaat 42, fig. 4 afge
beelde exemplaar heeft in de jaren zestig 
lange tijd in het Paleobotanisch Instituut 
van de Universiteit Utrecht gelegen, in het 
kader van een uitgebreid onderzoek van 
palmhout. Ook de als fig. 1 en 2 op plaat 

42 afgebeelde exemplaren, werden aan
vankelijk als palmhout geïnterpreteerd. 
Misschien worden, naar aanleiding van 
deze atlas, in enkele collecties dit soort 
problematica met andere ogen bekeken en 
herkend als Pyritonema. 

Zusammenfassung 
Als Pyritonema werden Teile der 
Wurzelschöpfe eines hexactinelliden 
Schwammes bezeichnet. Der zugehörige 
Schwammkörper bestand aus lose 

miteinander verbundenen Skeletteilen und 
ist weiterhin unbekannt. Die Schwamme 
mit einem solchen Wurzelschopf lebten 
auf schlammigen Boden, in denen die 
Wurzelschöpfe den Schwamm befestigten. 
Bartholomaus & Lange1 1 haben neulich 
über dieses Fossil aus dem Sylter Material 
berichtet. 
Es gibt wahrscheinlich mehrere Exemplare 
dieses Fossils, die in Sammlungen mög-
licherweise als Palmenholzreste bestimmt 
worden sind. 

Sponzen in combinatie met andere fossielen 

Sponzen blijken dikwijls samen met 
andere fossielen voor te komen. Op de 
dichte cortex van Aulocopium aurantium 
blijken vrij algemeen bryozoën te hebben 
gegroeid. Meestal worden de basale delen 
aangetroffen. Enkele minder algemene 
vormen van fossielen zijn op plaat 44 
afgebeeld. Zo heeft zich op A. aurantium in 
fig. 3 een halfbolvormige bryozoënkolonie, 
Diplotrypa, gevestigd. Waarschijnlijk betre
ft het D. petropolitana, het zogenaamde 
'Petersburger hoedje'. Vermoedelijk 
hebben deze dieren zich pas na de dood 
van de spons op het toen al harde, kiezel-
rijke, basale deel van de spons gevestigd. 
Dat geldt misschien niet voor de bryozo 
Corynotrypa sp. in fig. 2. Deze zich ver
takkende soort leefde gewoonlijk niet óp 
maar in een ander organisme. Door het 
etsende vermogen groef deze bryozo gan
gen in de schaal van gastropoden, in klep
pen van brachiopoden, in pantsers van 
trilobieten en kennelijk ook in het dekweef-
sel van Aulocopium. In dit uitzonderlijke 
geval is het dekweefsel van de spons 
verdwenen en is het afgietsel van de 
bryozoënafdruk bewaard gebleven. 
Een ander voorbeeld van het gebruik 
maken van een harde ondergrond is de 
groei van Hindia sphaeroidalis (of 
Cotylahindia) op de basis van Aulocopium 
aurantium. Nog duidelijker is het voor
beeld van de groei van Hindia 
(of Cotylahindia) op de bovenkant van het 
basale deel van Aulocopium, zoals is afge
beeld op plaat 41, fig. 2. 
Een vorm van vermoedelijk gelijktijdig 
samenleven van beide organismen is afge
beeld op plaat 43, fig. 1 a,b. Een kettingko
raal, Catenipora sp., is duidelijk vergroeid 
met de cortex van Aulocopium aurantium. 
De indruk bestaat dat de cortex van de 
spons het onderste deel van de koraal 
heeft overgroeid. 
Af en toe zijn brachiopoden, ostracoden en 

kleine trilobieten te vinden in het diepe 
spongocoel van Aulocopium aurantium. Is 
alleen het basisdeel van de spons bewaard 
gebleven, dan zijn deze fossielen goed te 
bestuderen. Waarschijnlijk zijn al kort na 
de dood van de spons de tussenwanden 
van de verticale kanalen in het spongocoel 
verdwenen, waardoor het diepe spongo
coel letterlijk een dodelijke valkuil voor 
kleine organismen werd. Maar hoe een 
grote gastropode, Worthenia sp., onderste
boven in het spongocoel van een basis
deel van Aulocopium terecht is gekomen 
valt moeilijk te verklaren (plaat 43, fig. 4). 
Het speuren naar dit soort combinaties 
van fossielen is niet alleen interessant, 
maar kan aanwijzingen opleveren over de 
ouderdom, over de samenstelling van de 
levensgemeenschap en de milieufactoren 
in de ordovicische zee. 

Zusammenfassung 
Schwammkörper mit Bewuchs anderer 
Organismen kommen oft vor, am haufig-
sten auf Aulocopium aurantium, meistens 
mit Bryozoën. Auf Tafel 43 werden einige 
Beispiele seltener Bewuchsformen 
vorgestellt, wie Diplotrypa sp., 
Corynotrypa sp. und die Kettenkoralle 
Catenipora sp., deren Basis vom Cortex-
gewebe des Schwammes überwachsen zu 
sein scheint, was auf ein gleichzeitiges 
Leben deutet. Aufwuchs von Hindia ist auf 
Tafel 41 bereits erwahnt. lm tiefen Spon
gocoel finden sich manchmal Ostrakoden, 
Brachiopoden und kleine Trilobiten. 
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