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Klasse DEMOSPONGEA (Cambrium-recent)
Demospongea hebben over het algemeen spongine als een
wezenlijk bestanddeel van hun skelet. De meesten hebben
kiezelspicula, al of niet aangevuld met spongine. Enkelen
hebben geen spicula en evenmin spongine. De skeletelementen vertonen doorgaans hoeken van 60 of 120 ten
opzichte van elkaar. Vele Demospongea nemen vreemde
insluitsels in hun lichaam op, zoals kwartskorrels of
spicula van andere sponzen.
Drie van de recente families leven in zoet water, de rest is
marien.
De bekendste recente vertegenwoordiger is de badspons,
die een skelet van spongine heeft en vooral voorkomt in
het Middellandse Zeegebied, waar hij op diepten van 20
tot 80 m wordt aangetroffen. De badspons behoort tot de
zg. zachte Demosponzen, die eigenlijk de hoofdmoot van

deze klasse uitmaken. De zachte Demosponzen, waartoe
ook veel overkorstingen gerekend worden, hebben voorkeur voor tamelijk diepe kustwateren, waar de getijdewerking ontbreekt: enkele tientallen tot honderden meters
onder de zeespiegel.
Op deze vrij grote diepte, circa 100 - 500 m, leven ook de
steensponzen of Lithistiden, die lichtschuwend zijn en
gebonden aan enigszins warm water. Lithistiden hebben in
elkaar grijpende spicula, met onregelmatig vertakte
uiteinden. Deze spicula worden desma's genoemd — ze
zijn vaak goed gefossiliseerd. V a n de Demosponzen zijn
voornamelijk de Lithistida als fossiel min of meer compleet te vinden. Dit wil niet zeggen dat deze in het verleden de belangrijkste groep kiezelsponzen zijn geweest;
onze kennis van de overige orden is echter veel beperkter.
Alvorens de Lithistida wat nader te bekijken staan we
even stil bij twee Demosponzen die sterk afwijken van wat
wij ons doorgaans bij een spons voorstellen.

Orde Hadromerida

Orde Epipolasida

(Cambrium-recent)

(Cambrium-recent)

Familie Clionidae
Dit zijn "borende" sponzen, die 1 tot 6 mm diepe gangen
maken in kalkige schelpen. De sponzen scheiden daartoe
een zure stof af, waardoor de kalk wordt opgelost. De
gangen dienen als woonplaats en bescherming. De boorsponzen zelf vinden we maar zelden, maar het resultaat
van hun aktiviteit wordt getoond door aangeboorde
schalen van bijvoorbeeld lamellibranchiaten. Een bekende
boorspons is Cliona, afb. 6.
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Orde Lithistida

(Cambrium-recent)

De Lithistiden of steensponzen hebben meestal dikwandige vormen met een skelet dat wordt gekenmerkt door
afgestompte, knobbelige spicula, desma's genoemd (afb.
8). Deze zijn meestal zo in elkaar grijpend en met elkaar
verweven, dat een hecht en stevig netwerk ontstaan is. In
bijna alle Lithistiden bevinden zich spicula-typen, die
betrekkelijk eenvoudig van bouw zijn, afb. 8e. O o k
microscleren met typische vormen zijn aanwezig, maar

deze zijn bijna altijd bij de fossilisatie verloren gegaan en
worden bij fossiele overblijfselen zelden aangetroffen.
Lithistiden waren al vertegenwoordigd in het Cambrium,
maar waren belangrijker in het Ordovicium en de volgende
perioden. Het meest overvloedig kwamen ze in het Krijt
voor. Recente Lithistiden leven hoofdzakelijk op diepten
van minstens 100 m. De onderorden waarin de Lithistida
onderverdeeld worden zijn te onderscheiden door hun
desma-type. Het zijn de Rhizomorina, Megamorina,
Orchocladina, Tetracladina, Sphaerocladina, Eutaxicladina
en Anomocladina. Zie afb. 8.

afb. 8. Desma's van Lithistida.
a. Rhizomorina (x95); b. Megamorina (x73);c. Tetracladina fx87); d. Sphaerocladina (x30); e. Eutaxicladina
(x20); f. Anomocladina (x90).
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Onderorde Rhizomorina
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(Cambrium-recent)

Gea, vol. 16, nr. 3

Onderorde Megamorina (Cambrium-recent)

Onderorde Orchocladina

Cambrisch (Australië). De laatste geslachten hebben zich
tot in het Perm gehandhaafd. Hun bloeitijd is van MiddenOrdovicium (Llanvirnien) tot Boven-Ordovicium (Caradocien).
Bekende vindplaatsen van deze Vroegpaleozoi'sche sponszwerfstenen zijn de eilanden Gotland en Sylt en, in ons
land, de Pleistocene zand- en grindgroeven in de omgeving
van Westerhaar, Sibculo, Kloosterhaar (Twente). De hier
gevonden exemplaren zijn van Baltische herkomst.
De fossielen-verzamelaar U . von Hacht uit Hamburg, die in
de grind- en zandgroeven op het eiland S y l t verzamelt,
heeft in 12 jaar tijd z o ' n 12.000 stuks gevonden. H e m is
opgevallen, dat van de vijf gevonden fossiele sponzen er
ongeveer één een Aulocopium aurantium is.

(Cambrium-Perm)

Op de familie Anthaspidellidae (Aulocopiidae) willen we
wat dieper ingaan, want tot de Anthaspidellidae (en tot de
Astylospongiidae, die we verderop zullen tegenkomen)
behoren sponzen die als zwerfsteen regelmatig in het
oosten van ons land, bijv. in Twente, gevonden worden.
Ze zijn vaak bijzonder fraai.
De bekendste zwerfsteenspons is Aulocopium aurantium.
T h . M . G . van Kempen schrijft hierover dat deze plaatselijk
net zo algemeen moet zijn geweest als boterbloemen in
een zomerwei. Toch is het een zeldzaamheid als we een
volledig exemplaar vinden. Meestal vinden we alleen het
onderste gedeelte van de spons en ontbreekt het tijdens
zijn leven iets minder stevige, bolvormige bovendeel. Zie
afb. 3 en 15.
Vroeger deelde men Aulocopium in bij de familie der
Aulocopiidae (De Laubenfels, 1955). Maar Ulrich (1850)
had echter al eerder de naam Anthaspidellidae aan deze
groep gegeven, zodat deze naam de voorkeur heeft.
De Anthaspidellidae zijn een belangrijke Paleozoi'sche
sponsfamilie omdat zij aan de basis staan van de geweldige
ontwikkeling der Lithistiden. De oudste tot nu toe bekende Lithistide is een Anthaspidellide en hij is gedateerd als
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Onderorde Sphaerocladina

(Ordovicium-recent)
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Onderorde Eutaxicladina (Ordovicium-recent)

Klasse H EXACTINELLIDA

(Cambrium-recent)

Hexactinellida hebben een skelet van kiezelspicula; kalk of
spongine komt er niet in voor. Veel recente Hexactinellida
hebben een fijn netvormig, bijna doorzichtig skelet.
Vandaar de naam Hyalospongea of glassponzen (hyalos =
glas), die deze groep ook wel wordt gegeven.
De spicula hebben een drieassige grondvorm. Veelal zijn er
twee assen in één vlak en staat de derde as loodrecht op
het snijpunt. Een andere naam die soms voor deze klasse
gebruikt wordt is dan ook Triaxonia; hiermee wordt de
nadruk gelegd op de drie aanwezige asdraden.
Uit het snijpunt van de assen gaan in principe zes stralen.
De zesstralige (hexactiene) vorm inspireerde tot de meest
gebruikte naam: Hexactinellida.
Wanneer de spicula vier stralen in een plat vlak hebben en

afb. 32. Enkele spicu/a-typen van Hexactinellida.
a: x300, b: x 100, c: x450, d en e: x300, f en g: x450, h en
i: x75,k: xWOO.
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de loodrechte stralen ontbreken spreekt men van stauracten. O o k pentacten komen voor: hexacten waaraan één
straal ontbreekt. Losse pentacten staan vaak aan de
buitenkant van het skelet met de enige loodrechte straal
naar binnen. O o k monaxonen komen voor. Zie afb. 32.
Zijn de zesstralige spicula netvormig met elkaar verbonden
dan kunnen, ondanks het fragiele materiaal, stevige
bouwsels gevormd worden (orde Dictyida). Het centrum
van de onderling vergroeide stralen kan daarbij nog verdikt
en versterkt zijn (orde Lychniskida).
Uit recente vormen blijkt, dat het protoplasma betrekkelijk grote holten heeft omdat het de geleiachtige massa
mist. In deze holten bevinden zich de microscleren. Deze
"vlees-spicula" worden bij recente Hexactinellida gebruikt
voor de onderverdeling in twee onderklassen.
Omdat de microscleren niet tot een geheel vergroeid zijn
en bij de dood van het organisme uiteenvallen en verspreid
raken kunnen ze bij de determinatie van fossiele Hexactinellida niet gebruikt worden. De fossiele vormen hebben

dan ook een andere indeling dan de recente. Men onderscheidt drie orden fossiele Hexactinellida: Lyssakida,
Dictyida en Lychniskida. De Heteractinida, tot voor kort
een vierde orde, blijken geen kiezelsponzen maar kalksponzen te zijn en horen in de volgende klasse thuis.
Recente Hexactinellida leven hetzij stevig vastgehecht op
een hard substraat dan wel verankerd in de bodem door
bundels basale spicula. Ze zijn het talrijkst, zowel wat
soorten als individuen betreft, op diepten tussen 3 0 0 en
1200 m. Maar ze zijn ook opgehaald van abyssale diepten
(tot ca. 6000 m) waar de temperatuur niet boven de 4 ° C
komt en kunnen vrij algemeen aangetroffen worden op
diepten van nog geen 4 0 m bij de kusten van eilanden in
de Grote Oceaan.
Hexactinellida zijn een zeer oude groep. Mogelijk kwamen
ze al in het Precambrium voor, maar aan de authenticiteit
van deze vondsten wordt getwijfeld. In het vroege Cambrium leefden ze zeker al; in het Mesozoicum waren ze
een van de belangrijkste sponzengroepen.

Orde Lyssakida (O.-Cambrium-recent)
Lyssakida hebben meestal een vaasvorm of zijn rondachtig.
Hun wanden bestaan uit stauracten, maar ook komen er
o.a. diactiene spicula voor. Recente soorten zijn vaak in de
bodem verankerd met bundels lange spicula.
Hoewel ze van Vroeg-Cambrium tot recent voorkomen is
de bloeitijd van deze groep vooral het Devoon geweest.
Recent zijn ze algemeen.

Orde Dictyida (M.-Ordovicium-recent)
Deze hebben een stevig skelet van symmetrisch gerangschikte, hexactiene spicula. De uiteinden van de afzonderlijke spicula zijn met elkaar vergroeid, behalve aan het
oppervlak van de spons.
Dictyida waren zeldzaam in het Paleozoi'cum en vrij algemeen in het Mesozoicum. Recent zijn ze een zeer bloeiende groep.
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Orde Lychniskida

(Trias?/Jura-recent)

De vorm en het stevige skelet hebben in het algemeen het
patroon van de Dictyida. Triaxonen hebben bij hun kruisverbinding korte, diagonale staafjes, die de ernaast gelegen
stralen verbinden. De knopen vormen zo een kleine
octaëder met openingen in de acht vlakken, waardoor ze
lijken op een open lantaarn (lychnos = lamp), zie afb. 4 0
en 71.
De Lychniskida waren nog zeldzaam in de Jura, maar in
het Krijt waren ze buitengewoon rijk vertegenwoordigd.
In Tertiaire formaties worden ze weinig gevonden. Recent
zijn ze bijna uitgestorven: er komen nog twee genera voor,
verdeeld over drie soorten.
Fossiele Lychniskida zijn vooral bekend uit Europa.

afb. 40. Voorbeeld van een tralie van Lychniskide-spicula,
x65.
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Klasse CALCAREA

(Cambrium-recent)

Calcarea of kalksponzen, ook wel Calcispongea genoemd,
bouwen een skelet met kalkspicula. Ze scheiden geen
spongine of kiezel af — al kunnen kalksponzen in de loop
van hun fossilisatie natuurlijk wel eens in bijvoorbeeld
kiezel zijn omgezet.
De spicula kunnen monactien, diactien, triactien, tetractien
of polyactien zijn (respectievelijk een-, twee-, drie-, vierof veelstralig).
De triactiene spicula zijn gevarieerd van vorm en lijken
bijvoorbeeld op een Y , een T of op een stemvork: - < .
De kalksponzen met stemvorknaalden hebben doorgaans
een struktuur van stevige gebundelde en in elkaar grijpende spicula. Gefossiliseerde kalksponzen zijn dan ook vaak
goed geconserveerd bewaard gebleven. A f b . 54.
Calcarea zijn vanaf het Cambrium bekend.

Orde Pharetronida

(Perm-recent)

De spicula zijn triactien met een stemvork-vorm. Deze
kunnen in strengen ineengegroeid zijn, maar ook aan
elkaar verbonden zijn met kalk als cementeermiddel. De
kalk kan tijdens de fossilisatie eventueel zijn omgekristalliseerd.
Pharetronida komen voor vanaf het Perm. Er zijn twee
suborden: Chalarina en Stereina.
Bij de Chalarina worden de strengen spicula door zijdelingse samenvoeging van de sponsnaalden gevormd en niet
door verbinding van de straaleinden.
Bij de Stereina wordt het stevige skelet wèl door verstrengeling van de spicula via de straaleinden gevormd.

Onderorde Chalarina (Perm-recent)

Er worden tegenwoordig vijf orden Calcarea onderscheiden:
Solenida, met de eenvoudigste (asconiede) lichaamsbouw,
voornamelijk recent;
Lebetida, iets minder eenvoudig van struktuur (syconied),
vooral recent;
Pharetronida, weer wat ingewikkelder van bouw; dezen
hebben stemvorkspicula en zijn voornamelijk fossiel
vertegenwoordigd;
Thalamida, met de ingewikkeldste bouw, tot voor kort
alleen fossiel bekend;
Heteractinida, met veelstralige spicula. Deze groep van
alleen fossiel bekende sponzen werd weleer tot de Hexactinellida (kiezelsponzen) gerekend, maar er zijn momenteel voldoende aanwijzingen dat het kalksponzen waren.
Kalksponzen zijn over het algemeen klein. Ze zijn meestal
stevig, dikwandig, bolvormig, maar er zijn er ook met een
centrale holte of met een zakvorm, ofwel met een variabele
vorm.

afb. 54a. Enkele spiculatypen van Calcarea (naar Hartman
e.a. 1980)
afb. 54b. Sterk vergrote doorsnee door Grant ia, een kalkspons (naar Dendy).
1. dermale poriën, 2. instroomkanaal, 3. opening naar
flage/laatkamer, 4. flagellaatkamer, 5. kraagcellen, 6.
spicula, 7. uitstroomopening van flagellaatkamer.
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Onderorde Stereina

Orde Thalamida

(Jura-recent)

(O.-Carboon-recent)

Klasse SCLEROSPONGIAE

Orde Heteractinida

(Onder-Cambrium-Carboon)

Sponzen die tot de Heteractinida behoren hebben een
skelet dat opgebouwd is uit polyactiene spicula — de
sponsnaalden zijn veelstralig. Weliswaar bezitten veel
sponzen uit andere klassen microscleren (vleesspicula) met
8 of meer stralen, maar de Heteractinida zijn de enigen
met veelstralige megascleren.
De Heteractinida zijn uitsluitend Paleozoi'sch. Wel is het
mogelijk, dat er sponsgroepen met minderstralige spicula
uit deze groep zijn voortgekomen.
Losse spicula van Heteractinida zijn bekend uit Ordovicische kalken en vuurstenen van het Oostzeegebied. De
vondsten van sponzen uit deze groep zijn spaarzaam.
Astraeaspongia patina is uit hetzelfde gebied bekend.
Wewokella (afb. 65b) is afkomstig uit de U S A .

(Cambrium-rece

De Sclerospongiae vormen, volgens Hartman en Goreau
(1979), een nieuwe klasse sponzen. Drie van de vier orden
van deze klasse behoorden tot voor kort tot de Coelenteraten.
Nadat door nieuwe onderzoekingen aan recente vormen
bij onderzoekers andere inzichten zijn gerezen over
fossiele verwanten van deze organismen worden ze nu
veelal tot de Porifera gerekend. Eenstemmigheid over de
onduidelijke levensvormen waar het hier om gaat is er nog
allerminst. In afwachting van een gezaghebbende publicatie
alsde "Treatise" zullen we — summier — enkele algemene
feiten weergeven.
Sclerospongiae zijn mariene sponzen met een skelet dat
overwegend opgebouwd is uit een massief basaal skelet
van calciumcarbonaat (calciet of aragoniet), dat niet-spiculair is. Verder bestaat het skelet uit kiezelspicula en
spongine-vezels. Kiezelspicula kunnen in het basale
kalkskelet opgesloten raken en geheel opgenomen worden
(resorberen).
De organisatie van het levende deel van de Sclerospongiae
is vergelijkbaar met dat van de Demospongea. Het ligt als
een dunne film over het skelet heen.
Het skelet zelf is in ondiepe, komvormige putjes opgedeeld, die door de levende geleii'ge massa van de spons
worden opgevuld. Naar beneden toe zetten de komvormige
strukturen zich voort in het basale skelet. Dit basale skelet
wordt tijdens de groei van het organisme telkens door
tabulae (tussenschotten) van het levende weefsel afgescheiden. A f b . 66 geeft weer hoe een recente vertegenwoordiger van deze groep eruitziet (sterk vergroot).
Door hun gelijkenis met Demosponzen beschouwen
verscheidene onderzoekers de Sclerosponzen als een
onderdeel van de klasse Demosponzen. Hartman en
Goreau echter voegden deze vrij heterogene groep organismen samen tot een aparte klasse, met als onderverdeling: Ceratoporellida, Stromatoporoidea; Tabulospongida,
Merliida. De eerste en vierde "orde" omvatten slechts
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afb. 66. Doorsnee van Merlia normani (naar Kirkpatrick,
1911), een recente, overkorstingen vormende spons. Aan
de linkerkant van de kolonie is het weefsel weggelaten.
Zichtbaar zijn o.a.: a. instroomopeningen; b. uitstroomopeningen; c. uitstroomkanaal; d. flagellaatkamers; e. en f.
spicula; j. tabulae. Hoogte ± 2/3 mm.

enkele en dan nog recente soorten. Zij zullen hier verder
buiten beschouwing blijven. De overige " o r d e n " omvatten
de vroegere Stromatoporida en mogelijk een deel van de
vroegere Tabulata (tabulaat-koralen). Stromatoporoidea
en Tabulospongida zijn vooral in het Paleozoicum van
groot belang geweest.

Orde Stromatoporoidea

en Devoon maakten ze een bloeitijd door; uit Carboon en
Perm zijn slechts enkele vertegenwoordigers bekend, die
sterk van hun Paleozoi'sche voorgangers afwijken. Zeer
waarschijnlijk zijn enkele recente Sclerosponsvormen als
Calcifibrospongia en Astrosclera hedendaagse relicten van
stromatoporoi'den uit het Mesozoicum.
Het soortenonderscheid bij stromatoporen berust voornamelijk op strukturen binnen de zeer dunne lamellae,
zodat alleen aan de hand van slijpplaatjes of peelings de
kenmerkende eigenschappen gevonden kunnen worden.
Afb. 67b, c.

(Cambrium-recent)

Dit zijn sponzen met een variabel, massief, lamellair of
d e n d r o ï e d skelet, opgebouwd uit horizontale elementen
(lamellae) en vertikale kalkstrukturen, die pilaartjes
genoemd worden.
Het oppervlak van stromatoporen is vlak of voorzien van
meer of minder regelmatig verspreide verhevenheden:
mameionen. Dikwijls zijn aan het oppervlak stervormige
patronen zichtbaar (astrorhizae), die op te vatten zijn als
de in het basale skelet afgedrukte patronen van uitstroomkanaaltjes, die in het levende organisme aanwezig waren
en die naar een centraal osculum leidden. Indien er
mameionen zijn zitten de astrorhizae daar bovenop. A f b .
67a.
Bij het doorslaan van stromatoporenkolonies ontstaat
vaak een grof, trapvormig breukvlak. De afzonderlijke
treden of schillen worden gevormd door groepen lamellae,
die samen waarschijnlijk één groeifase voorstellen. A f b .
68.
Zeer vele fossiele vormen zijn bekend. Vooral in het Siluur

afb. 67a. Stromatopora concentrica, x1, met duidelijk
lamelIaire opbouw. De stervormige astrorhizae liggen op
bultvormige mameionen. Naar Moore, 1952.
afb. 67b. Clathrodictyon (Siluur), sterk vergroot. Naar
Bernard.
afb. 67c. Actinostroma (Siluur), x 12.
links: horizontale, rechts: vertikale doorsnee. Naar
Nicholson.
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Orde Tabulospongida

(Ordovicium-recent)

Dit zijn sclerosponzen met een basaal skelet van calciet
dat een lamellaire microstruktuur bezit. Het kalkskelet
bestaat uit smalle vertikale buisjes (corallieten) met
talrijke horizontale tussenschotten, de tabulae. Deze
tabulae worden door het levende weefsel tijdens de
opwaartse groei afgezet. De wanden van de corallieten zijn
voorzien van kalkdoorntjes, die onregelmatig of in vertikale rijen zijn geplaatst. Ook worden kiezelspicula gevormd,
terwijl stervormige indrukken (astrorhizen) doorgaans in
het skeletoppervlak te zien zijn.
De enige nog levende soort die men kent bewoont koraalrifgrotten en spleten in de westelijke Pacific op diepten
van 1 tot 30 m.
Fossiel zijn Tabulospongida bekend vanaf de Jura-periode.
De "erkende" Tabulospongida vertonen gelijkenis met de
Tabulata, die tot dusver bij de koraalachtigen werden ingedeeld. De Tabulata verschillen echter van Tabulospongida
door o.a.: andere microstruktuur van het skelet; grotere
variatie in corailietdiameter; afwezigheid van astrorhizen
en spicula.
Maar op grond van de overeenkomsten worden sommige
Tabulaten nu door verscheidene onderzoekers bij de Tabulospongida ondergebracht. Maar hoewel bepaalde Tabulata
veel van Tabulospongida weghebben, geldt dit beslist niet
voor alle. De "kettingkoralen" Halysites en Catenipora
vallen er zeker buiten. Mogelijke kandidaten o m als spons
voorgedragen te worden zijn wel: Paleofavosites, Favosites,

Thecia, Alveolites, Thamnopora, Syringopora, Heliolites.
Afb. 69, 70.
De vormen van Tabulaatkolonies lopen sterk uiteen. De
bouw en rangschikking van de corallieten bepalen of de
vorm halfrond, bolrond, plaatvormig, vertakt of onregelmatig is. De corallieten zelf kunnen rond zijn (Syringopora) of veelhoekig (Favosites). De grootte van Tabulaatkolonies kan variëren van een c m tot een meter in doorsnee en hoogte.
De Tabulaten hadden in het Paleozoicum een grote
verbreiding. Ze zijn gevonden in afzettingen van OnderOrdovicium tot Jura.
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Het prepareren en conserveren van sponzen
door G . Zuidema
Van het sediment waarin veel sponzen voorkomen nemen
we wat mee naar huis om onder de stereomicroscoop naar
spicula te zoeken. De sponsnaalden die we vinden bewaren
we in slides.
De sponzen die in zand, mergel of krijt zijn gevonden en
nog een laag sediment bevatten, kunnen we met een harde
nylon borstel en wat water afborstelen. Ook dit afgeborstelde materiaal bevat vaak spicula. Nadat de spons gedroogd is inspecteren we hem goed onder de microscoop.
Bijna altijd zien we op enkele plaatsen aan het oppervlak
het fantastische patroon van het skelet. A f b . 71.
Vooral bij de Lithistida en Hexactinellida kunnen we vaak
het netwerk van de met elkaar vergroeide spicula opmerken. O m de betreffende plaats later gemakkelijk te kunnen terugvinden, kunnen we met viltstift om de duidelijkste gedeelten puntjes plaatsen.
Dit mooie patroon is bij sponzen uit de Schwabische A l b
dikwijls verborgen door een laagje verhard sediment; ook
de in- en uitstroomopeningen zijn dan volkomen dicht. In
zulke gevallen komt de oorspronkelijke struktuur vaak
weer naar voren na vrij langdurige onderdompeling in
azijn.
Zitten er kiezelnaalden in kalksteen, dan kunnen we de
kalksteen oplossen in zoutzuur, waarna we de losse
naalden overhouden.
In kalksteen kunnen wel eens geheel gepyritiseerde
sponzen worden gevonden (Wissant!). We kunnen deze in
zoutzuur leggen tot alle kalk is opgelost. Een en ander
gaat snel, bruist erg en geeft een smerige damp. We doen
dit dan ook buiten, blijven erbij en halen het fossiel op
tijd uit het zoutzuur. Daarna goed borstelen met water,
goed drogen en behandelen met paraffine en petroleum,
zoals beschreven is in het Boulonnais-nummer van dit jaar
(Gea vol. 16, nr. 1, pag. 47). De gepyritiseerde sponzen
vertonen geen spicula maar meestal kleine pyrietkubusjes.
In Duitse literatuur kunnen we vaak lezen over het prepareren met "Ameisensaure" (mierezuur of hydrogeencarbonzuur). Wij hebben hiermee geen ervaring, maar waarschijnlijk heeft het ongeveer hetzelfde effekt als azijn.
Ook citroenzuur wordt wel gebruikt.

afb. 71. Uitgeprepareerd skelet van Patyteichisma lopas,
een spons van het operhlantaarntype (Lychniskida);
BoverhJura; Friesener Warte bij Bamberg, Frankische Alb,
BRD.; beeldveld ca. 2 mm. Foto drs. P. van Banning. Zie
ook afb. 44.

Sponsje, vastgehecht aan een brachiopode. Bathonien
(Midden-Jura), Luc-sur-Mer, Normandië, ongeveer ware
grootte.
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