
b. Scutellum flabelliferum, zijaanzicht, x 3/4; 
c. staartschild van Scutellum flabelliferum) 
d. idem van Scutellum alutaceus. Voor S. costatum: zie 
G-1a. De oude genusnaam was Bronteus. 
G-2. Proetus cuvieri, lengte ca. 3 cm. 
G-3. Cornuproetus cornutus, x r / 2 . 
G-4. a. Dechenella verneuili, reconstructie, x 2, Midden-
Devoon; 
b. Basidechenella kayseri, x 4; Onder-Devoon. 
G-5. Otarion ceratophtalmus, x 1,7, opgerold. Een gaaf 
exemplaar is een dubbel wonder: van conservering en 
prepareertechniek. 

Orde Phacopida 
G-6. a. Burmeisteria (Digonus) gigas heette vroeger Homa-
lonotusgigas. Veelal worden alleen staartschilden gevon
den. Onder-Devoon. 
b. Burmeisterella elongata; ook hiervan vooral staartschil
den. Onder-Devoon. Oude naam: Homalonotus elongata. 
G-7. a. Phacops sp., ongeveer ware grootte, M.-Devoon; 
b. Phacops schlotheimi. b': opgerold exemplaar, zijkant, 
x 1; b" : opgerold ex., pygidium en onderrand van cepha
lon, x 1,2; 
c. Phacops latifrons, c': kopdeel (cephalon), bovenkant, 
x 1,2; c": zijkant van cephalon, x 1,2. 
Van de genoemde P/?acops-soorten komt P. schlotheimi 
vele malen meer voor dan P. latifrons. Let op het verschil 
in ronding van de glabella! 
G-8.Asteropyge punctata, x 1, Midden-Devoon, recon
structie. 
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Kanttekeningen bij de Eifelstratigrafie 

-Coblencien 

Het Devoon, dat in de voorgaande artikelen al uitgebreid 
aan de orde kwam, is de vierde periode van het Paleo-
zoicum, dat de tijd van het Oude Leven genoemd wordt. 
Het Cambrium, Ordovicium en Siluur waren eraan vooraf-
gegaan, het Carboon en het Perm zouden nog volgen. 
Het Devoon, dat duurde van ongeveer 395-345 miljoen 
jaar geleden, wordt als volgt onderverdeeld: 

-Famennien 
-Frasnien 
-Givetien 
^Couvinien (Eifelien) 
^Emsien-
Siegenien— 

^ Gedinnien 
A l overheersen in de Eifel de Onderdevonische afzettingen 
sterk (zie hetartikel De geologische wordingsgeschiedenis), 
de aandacht zal hier vooral uitgaan naar het Midden-
Devoon, vanwege de goed bewaarde fossielen. 
Het gebied waarin Middendevonische afzettingen dag-
zomen is in verhouding tot het Onder-Devoon maar heel 
beperkt. De bewuste formaties liggen in synclinale struc
turen (plooidalen), die door erosie zijn blootgelegd; ter 
plaatse worden deze synclinalen "Ka lkmulden" genoemd, 
wegens het veelvuldig voorkomen van rifkalken. Afb . 5 op 
pag. 6. 

Boven-Devoon < 

Midden-DevoonC 

Onder-Devoon^-

De afzettingen uit het Midden-Devoon, die van het Eifelien 
en Givetien dus, worden onderverdeeld in 12 formaties (in 
het Duits: Schichten, bijv. Nohn-Schichten). Deze indeling 
in 12 eenheden van afzettingen uit een tijdvak dat 10 
miljoen jaar duurde (M.-Devoon: 370-360 m.j.) was vooral 
mogelijk dank zij intensieve bestudering en door de 
aanwezigheid van gidsfossielen. Deze kunnen worden 
gedefinieerd als overblijfsels van levensvormen, die slechts 
een korte tijd hebben bestaan, in grote aantallen zijn 
bewaard gebleven en een grote geografische verspreiding 
hebben gehad. 
Voor de Devonische Eifel zijn van oudsher bepaalde 
koralen en brachiopoden als gidsfossiel gebruikt. Bij de 
tegenwoordige zone-indeling gaat men uit van tentaculie-
ten, goniatieten (een groep ammonieten) en, het liefst, van 
conodonten. Vooral de Jaatsten komen zeer algemeen en 
met name in de Devonische schalies voor; ze hebben een 
korte levensduur als soort (of als varieteit), hebben een 
bijna wereldwijde verbreiding; in Zuid-Amerika ontbreken 
ze. Ze zijn wel erg klein: tot ongeveer 2 mm; hun resten 
worden in Cambrische tot Triassische gesteenten gevonden. 
Afb . H-1 geeft een indruk van deze tand- of plaatvormige 
fossieltjes. Merkwaardig genoeg is van het dier waarvan 
deze conodonten skeletdelen zijn nog nauwelijks iets 
bekend. Uit recente vondsten zou blijken, dat het een 
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crinoiden en andere bodembewoners, die aan een bepaald 
milieu, bv. het rif, gebonden waren. Deze sessiele levens-
wijze maakt zulke bodembewoners minder goed bruikbaar 
als gidsfossiel. Een voorbeeld. Rifbewoners, die van helder 
water houden, verdwijnen als de sedimentaanvoer te groot 
wordt; elders zullen ze misschien wel blijven leven. Ze 
maken dan echter geen of nauwelijks deel meer uit in het 
fossielenbestand van een vervolgens afgezette formatie: 
hun rol als gidsfossiel is uitgespeeld in het bewuste gebied. 
Zo is een bepaalde soort brachiopode: Rhynchospirifer 
hians, voornamelijk in de Dreimuhlen-Schichten algemeen, 
maar komt hij veel zeldzamer in de rest van het Givetien 
voor. 
Ondanks deze beperkende faciesgevoeligheid is de over-
weldigend rijke brachiopodenfauna voor stratigrafen van 
grote waarde. 

Op bijgaande tabel is van het merendeel van de Midden
devonische brachiopoden van de Eifel de stratigrafische 
verspreiding aangegeven. De tabel omvat ongeveer 2/3 van 
de er voorkomende soorten; er is een keus gemaakt en 
vooral de "doorlopers" van de ene naar de andere etage 
zijn weggelaten. 
In kolom A zijn soorten opgenomen, die duidelijk tot 
"hun" formatie (Schicht) beperkt gebleven zijn. In kolom 
B worden soorten genoemd die of in het Onder-, of in het 
Boven-Eifelien, of in het Onder-Givetien leefden. Ko lom C 
geeft soorten, die in de hele betreffende etage: Eifelien of 
Givetien, voorkomen, zij het niet steeds even rijkelijk. 
De laatste kolom van de tabel vermeldt de conodont-zones. 

TABEL. S t r a t i g r a f i s c h e verspre id ing van de brachiopoden u i t het Midden-Devoon van de E i f e l (Bondsrepubliek D u i t s l a n d ) . 

N . B . De v c r s c h i l l e n i n r u i m t c voor dc f o r m a t i e s z i j n puur om p r a c t i s c h e r edenen en hebben n i e t s met v c r s c h i l i c n i n t i j d s d u u r 
te maken . 

Naar C . F . W i n k l e r P r i n s . 

FRASNIEN A . S o o r t e n , k a r a k t e r i s t i e k 
voor f o r m a t i e 

B . S o o r t e n , k a r a k t e r i s t i e k 
voor sube tage 

C . S o o r t e n , k a r a k t e r i s t i e k 
voor e tage 

conodon t -zones 

B o l s d o r f 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

varcus Z . 
G K e r p e n 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

varcus Z . I R o d e r t Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

varcus Z . 
V D r e i m u h l e n Rhynchospirifer leyensis Retichonetes crenulatus 

Schnurella schnuri 
Uncinulus implexus 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

varcus Z . 

E C o r ten 
T 
I 
E 

Spinatrypina soetenica 
Atrithyris lacrimal a 
Undispirifer gerolsteinensis 
Subrensselandia amygdalina 

Retichonetes crenulatus 
Schnurella schnuri 
Uncinulus implexus 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

varcus Z . 

E C o r ten 
T 
I 
E 

Spinatrypina soetenica 
Atrithyris lacrimal a 
Undispirifer gerolsteinensis 
Subrensselandia amygdalina 

Retichonetes crenulatus 
Schnurella schnuri 
Uncinulus implexus 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

ensensis Z . 
N Loogh Variatrypa ajugata 

Spinocyrtia ascendens 

Retichonetes crenulatus 
Schnurella schnuri 
Uncinulus implexus 

Stringocephalus burtini 
Subrensselandia amygdala 
Retzia pelmensis 
Rhynchospirifer hians 

ensensis Z . 
Ah bach Invertrypa kelusiana 

Invertrypa fascipiicata 
Atrithyris media 
'Spirifer* frechi 

Pentamerella davidsoni 
Uncinulus pentagonus 
Atrithyris atryplicat a 
Dicamara scalprum antesealprum 
Hyponeat rypa dispersa 
Spinat rypa aspera 
Gruenewaldt ia apsaklina 
Reticulariopsis macrorhyncha 
Minatothyris weigelti 
Acrospirifer bicostatus 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

ensensis Z . 

F r e i I i n g e n Mystrophora areola 
Pentamerus? mult ipiicatus 
Isopoma brachypt ycum 
Eifelat rypa plana 
Mucrospirifer diluvianus 

Pentamerella davidsoni 
Uncinulus pentagonus 
Atrithyris atryplicat a 
Dicamara scalprum antesealprum 
Hyponeat rypa dispersa 
Spinat rypa aspera 
Gruenewaldt ia apsaklina 
Reticulariopsis macrorhyncha 
Minatothyris weigelti 
Acrospirifer bicostatus 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

ensensis Z . 

F r e i I i n g e n Mystrophora areola 
Pentamerus? mult ipiicatus 
Isopoma brachypt ycum 
Eifelat rypa plana 
Mucrospirifer diluvianus 

Pentamerella davidsoni 
Uncinulus pentagonus 
Atrithyris atryplicat a 
Dicamara scalprum antesealprum 
Hyponeat rypa dispersa 
Spinat rypa aspera 
Gruenewaldt ia apsaklina 
Reticulariopsis macrorhyncha 
Minatothyris weigelti 
Acrospirifer bicostatus 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

kockelianus Z . 

E J u n k e r b e r g 

F 
E 
L 

Mi nutostrofheodonta subtransversa 
Devonar i a mi nutissima 
Uncinulus coronatus 
Retzia prominula 
Cyrtinopsis undosa 

Pentamerella davidsoni 
Uncinulus pentagonus 
Atrithyris atryplicat a 
Dicamara scalprum antesealprum 
Hyponeat rypa dispersa 
Spinat rypa aspera 
Gruenewaldt ia apsaklina 
Reticulariopsis macrorhyncha 
Minatothyris weigelti 
Acrospirifer bicostatus 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

kockelianus Z . 
I A h r d o r f 
E 
N 

Schizophoria pygpvaea 
Gypidula laevis 
Bet terbergia betterbergiana 
Gruenewaldt ia rhenana 
Subrens seIandi a? glandaria 

Stropheodonta palma 
Gypidula montana 
Camarotoechia elliptica 
Septalaria ascendens 
Septalaria subtetragona 
Ladogifornix fornicat a 
Rhenothyris aequabi Iis 
Synat rypa mi crozonata 
SubcuspideI la geesensi s 
Cimicine I la simulatrix 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

kockelianus Z . 

Nohn Camarotoechia osculum 
Rhenothyris trabalis 
Gruenewaldt ia ma tutina 
Var i at rypa ovata 
Fimbrispirifer parcefurcatus 

Stropheodonta palma 
Gypidula montana 
Camarotoechia elliptica 
Septalaria ascendens 
Septalaria subtetragona 
Ladogifornix fornicat a 
Rhenothyris aequabi Iis 
Synat rypa mi crozonata 
SubcuspideI la geesensi s 
Cimicine I la simulatrix 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

costatus Z . 

L a u c h Rhipi dome I la subcordi formi s 
Uncinulus orbignyanus 
Alat iformia variabilis 

Stropheodonta palma 
Gypidula montana 
Camarotoechia elliptica 
Septalaria ascendens 
Septalaria subtetragona 
Ladogifornix fornicat a 
Rhenothyris aequabi Iis 
Synat rypa mi crozonata 
SubcuspideI la geesensi s 
Cimicine I la simulatrix 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans 

costatus Z . 

L a u c h Rhipi dome I la subcordi formi s 
Uncinulus orbignyanus 
Alat iformia variabilis 

Stropheodonta palma 
Gypidula montana 
Camarotoechia elliptica 
Septalaria ascendens 
Septalaria subtetragona 
Ladogifornix fornicat a 
Rhenothyris aequabi Iis 
Synat rypa mi crozonata 
SubcuspideI la geesensi s 
Cimicine I la simulatrix 

Leptodontel la caudata 
Mesopholidostrophia semicircularis 
Teichostrophia lepis 
Telaeoshaleria subtetragona 
Devonar ia mi nut a 
Gypidula gal eat a 
Camerophorina pachyderma 
Kransia minor 
Nemesa nemesana 
Solidipontirostrum pugnoides 
Parapugnax praevius 
Bifida Iepi da 
Dicamara plebeia 
Dicamara prunulum 
Kayseria lens 
Nucleospira lens 
Plectospi ra ferita 
Plectospira longirostris 
Hyponeat rypa aureolata 
Independat rypa zonata 
Kyrtatrypa culminigera 
Kymatothyris kroemelbeini 
Meristella iconensis 
Quadri thyris aviceps 
Ret iculariopsis curvata 
Gerothyri s eifliana 
Subcuspidella elegans patulus Z . 

BvfSIEN Alatiformi a dor socava Kymatothyris bornicensis 
patulus Z . 

a b e 

Afb. H-1. De conodont Polygnathus varcus, 50 x vergroot. 
a. zijkant, van binnen; b. bovenkant; c. onderkant. Naar 
G. Klapper, G.M. Philip en J.H. Jackson, 1970. 

primitieve vis kan zijn geweest. Wel een vrijbewegend 
organisme, en niet tot bepaalde levensmilieus beperkt. 
Dit kan niet gezegd worden van koralen, brachiopoden, 
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De volledige namen van de voor de zonering gebruikte 
conodonten zijn: Polygnathus varcus; Polygnathus xylus 
ensensis; Tortodus kochellanus kochelianus; Polygnathus 
costatus costatus; Polygnathus costatus patulus. 

Deze 12 formaties en hun voorkomen zijn uitgebreid 
beschreven in "Geologie der E i f e l " , door W. Meyer 
(1986). J.S.-V .B. 

Fossielen zoeken in de Eifel door Dr. J . van Diggelen 

De Eifel is zeer fossielrijk. Dat is nog steeds het geval. 
Enkele historische en klassieke vindplaatsen, zoals de 
beroemde trilobietenvelden ten zuidoosten van Gerolstein, 
zijn helaas niet meer toegankelijk. Niettemin zijn er nog 
genoeg plaatsen over waar men kan zoeken. In alle Mulden 
worden jaarlijks de velden vaak tweemaal geploegd en vlak 
daarna maar ook nadat de oogst is binnengehaald zijn er 
soms zeer fraaie dingen te vinden. Bovendien worden er 
regelmatig wegen verbeterd en huizen gebouwd en bij de 
daaraan verbonden graafarbeid komt soms ook heel wat 
moois tevoorschijn. Het uitgegraven materiaal wordt soms 
elders gestort. Verzuim dus ook niet dergelijke storthopen 
te inspecteren, want ze bevatten soms aardige fossielen. 

Overzicht van een aantal vindplaatsen 

I. Sotenicher Mulde, afb. 1 
1. grote, werkende groeve bij Sotenich. Het is niet gemak
kelijk permissie te krijgen om deze groeve te mogen 
betreden. 
2. oude, verlaten groeve aan de andere kant van de rivier. 
3. verlaten groeve in de Hausener Berg tussen Weyer en 
Eiserfey aan de B 477 bij Kakushohle. 
4. groeve bij Gillesberg noordelijk van Marmagen. 
5. groeve bij Kaninhecke ten zuiden van Nettersheim 
(Onder-Nohner Schichten). 
6. ten westen van Holzmuhle. 
7. museum van Nettersheim. 

De nummers 4, 5 en 6 zijn ontleend aan een door het 
museum van Nettersheim uitgegeven geologische kaart; ze 
zijn daarop uitdrukkelijk vermeld als toegestane vindplaat
sen. 

Afb. 2. 

Afb. 3. 




