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DE JURAFLORA VAN DE KUST 
VAN NOORD-YORKSHIRE (1) 

De prachtige kliffenkust van Yorksh i re (Afb. 1, 2) is bij vee l ve rzame laa r s 

bekend vanwege de mooie J u r a - en Kri j t foss ie len, die er te vinden zijn, 

zoa ls ammonie ten , tweekleppigen en rept ie l res ten . Dat er ook belangri jke 

vondsten op het gebied van Ju ra -p lan ten gedaan worden, is missch ien 

minder bekend. Het belang schui l t enerzi jds in de grote variatie aan 

planten die aangetroffen wordt, anderzi jds in het feit dat van vee l planten 

de cut icula (het omhul lende wasacht ige laagje) bewaard is gebleven, 

waardoor een gedeta i l leerd beeld van de ce ls t ruc turen verkregen kon 

worden . De fossielen zijn daarentegen in het a lgemeen niet spectacula i r : 

het zijn mees ta l geen m u s e u m s t u k k e n . Een tentoonste l l ing ervan z a l geen 

d r o m m e n ki jkers t r ekken . 

Een beetje geologie 
Als je de kust van Noord-Yorkshire via het indrukwek
kende klifpad zou volgen van Middlesborough via Whitby 
naar Bridl ington, dan zie je dat de lagen steeds jonger 
worden, een paar lokale uitzonderingen daargelaten. 
Globaal doorlopen de lagen dan de ti jdschaal vanaf het 
Onder-Jura tot en met het Boven-Krij t . In verreweg de 
meeste gevallen gaat het om zee-afzettingen, maar er 
zijn ook een paar landafzettingen, of liever delta
afzettingen.En daarin zitten de plantenfossielen. 
Deze lagen dateren uit het Midden-Jura en ze zijn 

gevormd door rivieren die in oostelijke richting s t room
den. Deze voerden zoveel slib en zand aan dat er zich 
delta's vormden. Hierin raakten van tijd tot tijd kreken 
verstopt waarbij veel plantenresten ingebed werden. 
Doordat het hele gebied langzaam daalde, kon dit proces 
lange tijd doorgaan, maar van tijd tot tijd overstroomde 
de delta en werd deze afgedekt met een laag zand. 
Zo kon het gebeuren dat sommige verstopte rivier
beddingen in hun geheel versteenden, inclusief de 
plantenresten. In de opengebleven r ivierarmen en in 
het ui tmondingsgebied in zee werden ook we l planten
resten afgezet, maar deze waren zozeer beschadigd, 
dat al leen ' h a k s e l ' is overgebleven. 
De drie afzettingen met plantenfossielen zijn (van 
oud naar jong): de Sal twick Formation, de Gristhorpe 
M e m b e r en de Scalby Formation. De Gristhorpe M e m b e r 
is een onderdeel van de Cloughton Formation. Zie het 
schema. Deze lagen werden afgewisseld door marine 
afzettingen. En het zijn juist fossielen uit deze zee
afzettingen die men gebruikt heeft om dateringen 
uit te voeren. De delta-afzettingen geven daartoe niet 
voldoende houvast. 

Voor uitgebreidere informatie over de geologie van het 
gebied verwijs ik naar het ar t ikel van Buntsma (1985) 
in het Gea-blad en naar het boekje van Van Konijnen
burg-van Cittert & Morgans (1999). (zie literatuurlijst) 

Scalbv Format ion (delta) met het Scalby Plant Bed 

Gristhorpe M e m b e r (delta) met het Gristhorpe Plant Bed 

Lebberston M e m b e r (marien) 
Sycarham M e m b e r (marien) 

El lerbeck Formation (marien) 

1 Sal twick Format ion (delta) met het Whitby Plant Bed 
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Vindplaatsen 
Wij (mijn vrouw en ik) hebben voornamel i jk ve rzame ld 
op vier plaatsen: Whitby (met het Whitby Plant Bed , 
afb. 1), Hayburn Wyke (ook met het Whitby Plant Bed 
maa r met een andere inhoud en ouderdom), Scalby 
(Scalby Plant Bed) en Cayton Bay (Gristhorpe Plant 
Bed , afb. 2 en 3). Ook op tussenl iggende plekken, b.v. 
bij Burn is ton , hebben we in de s tenen op het s t rand 
leuke vondsten gedaan, maar op de vier ee rs tgenoemde 
plaatsen zitten de fossielen in de laag, terwij l het e lders 
om gerolde stenen gaat. 

Afbeelding 1. 
Klif met het Whitby Plant Bed. Links Saltwick Nab, 
waar bij springeb git verzameld kan worden. 

Afbeelding 2. 
De vindplaats bij Cayton Bay begint boven water te komen. 

Afbeelding 3. 
Fossielen verzamelen bij Cayton Bay. 

Voor de precieze l igging van de vindplaatsen verwijs ik 
weer naar B u n t s m a (1985) en Van Konijnburg-van Cittert 
& Morgans (1999) waar in nauwkeur ig is uitgelegd hoe de 
p lekken te bereiken zijn. In het laa ts tgenoemde boekje 
staat nog een andere vindplaats beschreven, n l . Hasty 
Bank, in het b innenland. Voor het betreden hiervan is 
echter toes temming van de Head Forester vereist. 
Wij hebben deze plek niet bezocht. 
Kort geleden zijn de vindplaatsen tot SSSI (Sites of 
Spec i a l Scientific Interest) verheven. Dat betekent dat in 
principe voor het betreden en ve rzamelen toes temming 
van de gebru iker en van de e igenaar van het gebied 
vereist is. In dit geval za l dat de Kroon zijn. Ik heb de 
indruk dat er echter in kustgebieden, zoals in N o o r d -
Yorkshire , de mogel i jkheid tot bescheiden ve rzamelen 
blijft bestaan. 

A l g e m e e n kan worden gezegd dat er flink wat doorzet
t ingsvermogen en motivatie nodig is om de juiste plaats 
te vinden en de fossielen te bergen. De toegangswegen 
zijn vaak lang en (vooral bij regen) moeili jk begaanbaar. 
Op het s t rand moet in veel gevallen over s tenen gelopen 
en g e k l o m m e n worden, waarbij de terugweg (als je 
geluk hebt) nog moei l i jker is dan de heenweg. 
Het gesteente waar in de fossielen zitten is vaak harde 
klei , s o m s zandsteen en bij ui tzondering ijzersteen. 
Het is noodzakeli jk (behalve bij Hasty Bank, dat l and in
waar ts ligt) bij laagwater te zoeken. De eerste handel ing 
is dan ook het kopen van een getijdentabel. 
De fossielen zijn bedekt met een kolig laagje, dat nogal 
kwetsbaar is. De planten mogen dan ook niet afgebor
steld worden, want dan is het mooie er af. Laten drogen 
en met een zachte pensee l afvegen is nog de beste 
man ie r om ze enigszins schoon te kri jgen. 
Vijf waa r schuwingen : 
1. Let op het getij. Je kunt verrast en ingesloten worden 

door het opkomende water. 
2. Let op uit het klif val lende s tenen. Loop niet onder 

steile wanden . 
3. De kliffen zelf zijn s o m s onstabiel : je kunt er in 

wegzakken als de grond doorweekt is. 
4. Pas op voor verstuikte enkels e.d. bij het lopen 

en k l i m m e n over s tenen. 
5. Ga niet a l leen op pad. 

Cuticula 
Van de fossiele zaadplanten van Yorkshire is de cut icula 
bewaard gebleven. Dat is bijzonder want op veel andere 
vindplaatsen is dat niet het geval. Dit wasacht ige be
schermings laagje bevat een afdruk van de ce l s t ruc tuur 
van de opperhuid en is daardoor voor wetenschappers 
van groot belang. De zwarte laag, die op de fossielen zit, 
bestaat uit kool en wordt omhu ld door de cut icula . 
Met een speciale behandel ing met o.m. ka l iumchloraa t 
en salpeterzuur, macerat ie genaamd, kan de kool opge
lost worden en blijft a l leen de doorzicht ige cut icula over. 
Daarvan kan een preparaat gemaakt worden dat onder 
de l i ch tmicroscoop bestudeerd kan worden . Aan de 
hand van de cut iculapreparaten kan vaak met zekerheid 
worden vastgesteld om welke soort het gaat. S o m m i g e 
planten lijken sprekend op elkaar, terwij l de cut icula 's 
heel versch i l l end kunnen zijn. 
Cut icu la ' s van de (echte) varens zijn bijna nooit gefoss i l i 
seerd: die waren daarvoor te dun. 

De flora 
In het indrukwekkende s tandaardwerk van Har r i s wordt 
de flora van Noord-Yorkshi re in vijf delen uitgebreid 
behandeld waarbij zo mogeli jk ook de cut iculas t ructuren 
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afgebeeld worden . De delen kwamen achtereenvolgens 
uit in 1961, 1964, 1969, 1974 en 1979. 
In dit a r t ike l streef ik niet naar vol ledigheid, maar geef 
ik een vers lag van de soorten die wij zelf gevonden 
hebben. Daarmee is toch a l een aardig beeld op te 
bouwen van de flora tijdens de Jurat i jd. Zoals bekend 
waren de moderne b loemplanten nog niet on twikke ld : 
die grepen pas in het Vroeg-Kri j t naar de macht . Tijdens 
de Ju ra regeerden de naaktzadigen, maar ook de varens 
waren volop aanwezig . De volgende groepen kunnen 
worden ondersche iden: 1. Paardenstaar ten 2. Varens 
3. Zaadvarens 4. Bennet i ta les (op Cycas gelijkende 
planten, die b loemen hadden (!)) 5. Cycas-acht igen 
6. Gin /ego-acht igen 7. Cze/canows/c/a-achtigen (een uit
gestorven groep planten met naaldvormige blaadjes) 8. 
Coniferen. De levermossen , die hier ook gevonden zijn, 
laat ik buiten beschouwing. Deze groepen worden nu 
een voor een (maar niet uitputtend) besproken. 

Paardenstaarten 
De boomvormige paardenstaarten zijn uitgestorven tij
dens het P e r m . De paardenstaarten uit de Ju ra konden 
evenwel nog steeds flinke afmetingen bereiken. Zo had 
de in het Yorkshi re -gebied meest voorkomende soort, 
Equisetum columnare, een s tengel die aan de basis tot 
5 c m dik was en aan de top zo 'n 2 c m . Het za l dus een 
vrij hoge plant geweest zijn (Afb. 4). 

Afbeelding 4. 
De paardenstaart 
Equisetum columnare. 
Hayburn Wyke. 
Hoogte foto 6 cm. 
Onder: Bladschede. 
Cayton Bay. Breedte 
foto 5 cm. 

De paardenstaarten zijn in Yorkshire , in tegenstel l ing 
tot s o m m i g e andere Jura -geb ieden in de were ld , niet 
a lgemeen . Het meest komen ze voor in het niet door ons 
bezochte Hasty Bank. Maar in recent afgevallen grote 
blokken in Hayburn Wyke was de plant ook overvloedig 
aanwezig , zij het in slechte conserver ing. In Cayton Bay 
hebben we enkele resten aangetroffen. 
Op de, voor paardenstaar ten kenmerkende , knopen 
van deze plant, zitten vrij lange schedes, bestaande 
uit blaadjes, die met e lkaar vergroeid zijn. A l l een de 
uiteinden (de 'tanden') zijn vrij. De s tengels zijn aan de 
knopen opgezwol len . Een tweede soort, die we gevon
den hebben, Equisetum laterale, is veel tengerder. 
De s tengels waren gemiddeld 1,5 cm dik en de knopen 
zaten zo 'n 3 c m uit elkaar. Typerend voor deze plant zijn 

de diafragma's (tussenschotten), die eruit zien als een 
w i e l met (gemiddeld 32) spaken. Zie afb. 5. We vonden 
enkele s tukken in Cayton Bay. 
Een heel ze ldzame vondst was die van Annulariopsis 
simpsonii, ook in Cayton Bay (Afb. 6). Deze plant had 
b ladkransen die sterk aan die van de Annularia, doen 
denken. Annularia was echter loof van paardenstaart
bomen en die waren a l lang uitgestorven. Eigenaardig is 
dat van Annulariopsis a l leen eindstandige b ladkransen 
gevonden zijn, terwijl er hoogstwaarschijnli jk meerdere 
b ladkransen aan een s tengel zaten. Men denkt dat het 
stuk boven de b ladkrans heel gemakkel i jk afbrak als de 
het stengeltje op de grond terecht k w a m . 

Afbeelding 5. 
Diafragma (dwarsdoorsnede op de knoop) van de paarden
staart Equisetum laterale. Cayton Bay. Breedte foto 2 cm. 

Afbeelding 6. 
Bladkrans van de paardenstaartachtige Annulariopsis 
simpsonii. Cayton Bay. Breedte foto 2 cm. 

Varens 
Veel van de plantenfossielen van de kust van Yorkshire 
behoren tot deze groep. Een van de meest voorkomende 
varens is Todites williamsonii (Afb. 7), een ver tegen
woordiger van de familie Osmundaceae , waartoe ook 
de recente koningsvaren [Osmunda regalis) behoort. 
De blaadjes (pinnules) van deze soort zijn vaak wat 
haakachtig naar boven gebogen en in veel gevallen zijn 
ze aan de onderkant bezet met sporendoosjes. De assen 
waaraan de blaadjes zitten en ook de hoofdassen zijn 
relatief dik. De pinnae (een pinna is een as met blaadjes) 
zijn lang en ze hebben bijna evenwijdige zijkanten 
(ze worden dus maar langzaam s m a l l e r naar de top: 
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Afbeelding 7. 

Blaadjes met sporendoosjes van de varen Todites 
williamsonii. Cayton Bay. Hoogte foto 26 mm. 

Afbeelding 8. 
De lange pinnae (veren) van de varen Todites williamsonii. 
Cayton Bay. Breedte foto 13 cm. 

Afbeelding 9. 

De varen Todites princeps. Cayton Bay. Breedte foto 3 cm. 

Afb. 8). Er komen ook nog andere soorten Todites voor 
maa r die zijn veel zeldzamer, zoals Todites princeps (Afb. 
9), die vaak mee r gelobde blaadjes heeft en waarvan de 
nervatuur anders is. Er is ook een soort met getande 
blaadjes: Todites denticulata, waarbij aan é é n blad zowel 
fertiele (= met sporendoosjes) a ls s ter iele blaadjes kun 
nen zit ten. In Cayton Bay worden veel exemplaren van 
een soort met spitse, scherpgetande, ui ts lui tend steriele 
blaadjes gevonden. Deze soort wordt Ciadophtebis den
ticulata genoemd (Afb. 10, 11). Wat het verband is met 
Todites denticulata is nog niet duidelijk. Het kan gaan om 
ster ie le bladeren van de laa ts tgenoemde plant, maa r 
het zouden ook bladeren van een heel andere plant uit 
de famil ie van de koningsvarens kunnen zijn. 

Afbeelding 10. 
De varen Cladophlebis 
denticulata. Cayton 
Bay. Breedte foto 
20 cm. 

Afbeelding 11. 
De varen Cladophlebis 
denticulata. 
Let op de scherp
getande bladrand. 
Cayton Bay. 
Breedte foto 2 cm. 

Een veelvoorkomende varen is Eboracia lobifotia 
(Afb. 12; Ebo racum in de Latijnse naam voor York). 
Het loof lijkt erg op dat van Todites williamsonii, maar 
is daarvan te ondersche iden door de dunnere assen . 
Todites: dikke assen, Eboracia-. dunnere assen . Bij een 
volledig veertje (pinna) is het onderscheid ook te zien 
aan het onderste blaadje, dat bij Eboracia anders is dan 
de andere blaadjes (groter, vaak gespleten), terwij l dat 
bij Todites niet het geval is. Ook zijn de blaadjes van 
Eboracia wat gegolfd terwij l die van Todites s trak van 
v o r m zijn. Eboracia behoort tot de famil ie Dicks ionaceae , 
waarvan de sporendoosjes in groepen (sori) bij e lkaa r 
staan, aan de randen van de blaadjes. 
De (vrij grote) bladeren van Dictyophyllum rugosum doen, 

Afbeelding 12. 
De varen Eboracia 
lobifolia. Cayton Bay. 
Breedte foto 5 cm. 
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wat nervatuur betreft, denken aan moderne, tweezaad-
lobbige, bladeren, omdat ze een netvormige nervatuur 
hebben (Afb. 13). Mees ta l vind je s lechts fragmenten, 
maar die zijn dan gemakkel i jk te herkennen. 
Dictyophyllum behoort tot de Dipteridaceae, de enige nog 
levende varenfamile, die echte netnervatuur vertoont. 
Phlebopteris polypodioides is ook een plant waarvan nog 

Afbeelding 13. 
De varen Dictyophyl-
lum rugosum. Cayton 
Bay. Breedte foto 
9,5 cm. 

Afbeelding 14. 
De varen Phlebopteris 
polypodioides: as met 
blaadjes. Cayton Bay. 
Breedte foto 3 cm. 
Inzet: Een blaadje 
met duidelijke 
nerven. Cayton Bay. 
Breedte foto 25 mm. 

Afbeelding 15. 
De varen Klukia exïlis: 
blaadjes met sporen
doosjes. Cayton Bay. 
Breedte foto 23 mm. 

verwanten bestaan (familie Matoniaceae). De blaadjes 
worden gekenmerk t door hoekig verlopende nerven, die 
s o m s voor een gedeeltelijk netvormige s t ructuur zorgen 
(Afb. 14). Verder zijn de sporendoosjes (als ze er zijn) in 
groepen gerangschikt aan weerszi jden van de hoofdnerf. 
Klukia exilis is een klein varentje dat in het Gris thorpe 
Plant Bed nogal eens gevonden wordt, maar dat verder 
ze ldzaam is in Yorkshire . Het is een gidsfossiel voor het 
Midden - Ju ra . Het heeft blaadjes die Pecopter/s-achtig 
zijn aangehecht, d.w.z. over de hele breedte van het 
blaadje. Zie afb. 15. Klukia exilis behoort tot de Sch izaea-
ceae, een varenfamilie met relatief grote sporendoosjes, 
die ieder apart dicht bij de rand van de blaadjes aan de 
onderkant vastzitten. 

In Hayburn Wyke zijn fossielen van het geslacht Coniop-
teris heel frequent, maar ook op de andere vindplaatsen 
komen ze w e l voor, zij in kle iner aantal . Het zijn varens 
met sterk vertakte bladeren, die evenwel flink gehakse ld 
zijn alvorens te foss i l iseren. Mees ta l vind je losse pinnae 
of delen daarvan. De soort Coniopteris hymenophylloides 
(vanwege de moeili jke naam ook w e l Conhym genoemd) 
is zeer a lgemeen . Zowe l steriele als fertiele blaadjes 
komen voor en deze verschi l len aanmerkel i jk van elkaar : 
de fertiele blaadjes zijn sterk gereduceerd (Afb. 16, 17). 
De blaadjes van Coniopteris simplex zijn verdeeld in 

Afbeelding 16. 
De varen Coniopteris hymenophylloides. Steriele blaadjes. 
In het midden is een aphlebia-achtig blaadje te zien. 
Hayburn Wyke. Breedte foto 9 cm. 

Afbeelding 17. 
Fertiel veertje van de varen Coniopteris hymenophylloides. 
Hayburn Wyke. Hoogte foto 27 mm. 
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Afbeelding 18. 
De varen Coniopteris 
simplex. 
Het bovenste takje 
heeft sporangia. 
Hayburn Wyke. 
Breedte foto 6 cm. 

sma l l e lobjes en daardoor vrij goed van die van ' C o n h y m ' 
te ondersche iden (Afb. 18). Deze soort komt in Hayburn 
Wyke a lgemeen voor. Coniopteris murrayana heeft b laad
jes en takjes, die e lkaa r over lappen, maar dat is geen 
bet rouwbaar kenmerk . W e l bet rouwbaar is de vo rm 
van het onderste blaadje van een pinna (maar dat zie je 
maa r zelden). Bij Conhym is het eerste blaadje van de 
onderkant van de pinna fijn verdeeld (aphlebia-achtig; 
Afb. 16), terwij l bij Coniopteris murrayana juist het eerste 
blaadje aan de bovenkant fijn verdeeld is ... Ik heb geen 
onomst reden exemplaa r van C o n m u r kunnen vinden. 
Coniopteris behoort, net a ls Eboracia, tot de familie 
Dicks ionaceae . 

Zaadvarens 
De zaadvarens hebben het na de grote uitsterving aan 
het einde van het P e r m nog lang volgehouden, zij het 
in bescheiden aantal len. In het Krijt zijn de laatste 
ui tgestorven. Zaadvarens worden onder mee r gekarak
ter iseerd door een vaak dikke cut icula , waardoor de 
fossielen bedekt zijn met een relatief dikke laag kool . 
Er zijn diverse soor ten zaadvarens ontdekt in het York-
shi re-gebied . Daarvan zijn de Caytoniales het beroemdst 
geworden. Dat komt doordat men een tijdlang gedacht 
heeft dat het om vroege b loemplanten (angiospermen) 
ging. De netvormige ader ing van de bladeren vormde 
daarvoor een aanwijzing. Intussen is gebleken dat dit 
niet het geval was . De bladeren van de planten uit deze 
groep worden tot het genus Sagenopteris gerekend. Het 
blad is samenges te ld uit (meestal) vier deelblaadjes die 
aan de top van een steeltje zit ten. Een samenges te ld 
blad vind je maar ze lden , maar de deelblaadjes komen 
vrij vee l voor De langwerpige vorm en de netvormige 
nervatuur maakt dat ze gemakkel i jk te de te rmineren 

zijn. In Cayton Bay is de soort Sagenopteris philipsii 
het meest a lgemeen (afb. 19). We vonden nog een een 
afwijkend blad waarbij op een steeltje niet vier aparte 
blaadjes zitten, maar é é n rond blad (afb. 20). 
Er komt ook nog de soort Sagenopteris colpodes voor 
met kleine blaadjes, maar die is ze ldzamer . Op Hasty 
Bank daarentegen komt de laatste soort wee r vee l voor, 
maa r dan in een vorm met grotere blaadjes. Van deze 
planten zijn ook de mannel i jke en vrouweli jke fructifi-
caties gevonden, maar wij hebben niet het 
genoegen mogen s m a k e n . De Vrucht jes ' zijn rond en 
ongeveer U m m in doorsnede. Ze zijn gevuld met een 
aantal zaadjes, die ongeveer 1 m m groot zijn. 

Een ze ldzame vondst was een vrij complete plant van 
de soort Rhaphidopteris williamsonii, die tot voor kort 
Stenopteris williamsonii heette (afb. 21). Deze plant heeft 
blaadjes die in l i jnvormige delen verdeeld zijn. Mees ta l 
worden al leen de losse blaadjes gevonden. 

Dee l 2 za l geplaatst worden in Grondboor & H a m e r 2008 
nr. 1 (red). 

Afbeelding 19. 
Blaadjes van Sagen
opteris phïllipsii: het 
donkere blaadje in 
het midden en het 
blaadje linksonder. 
Ook de andere blaad
jes met vergelijkbare 
nerven zijn van deze 
soort. Verder Coniop
teris sp. (rechtsonder); 
het varentje Eboracia 
lobifolia (horizontaal 
veertje). Ijzersteen 
van Cayton Bay. 
Breedte foto 9 cm. 
Inzet: Sagenopteris-
blaadje met duide
lijke nerven. 
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