
Zee-egels zoeken bij Gurb (prov. Barcelona, Spanje) 

door Garmt Zuidema 

Een goede vindplaats van Tertiaire zee-egels ligt aan de voet 
van de Pyreneeën, vlakbij Gurb. Dit is een klein plaatsje bij 
de oude stad Vich (Vic), in de provincie Barcelona, Spanje. 
Vich is nu een industriestad, maar zijn ouderdom gaat terug 
tot de Romeinse tijd. Er zijn o.a. een Romeinse tempel 
uit 200 na Chr, een prachtige kathedraal uit 1040, een 
Romaanse toren uit de 11 de eeuw en een mooie kruisgang 
uit de 14de eeuw. 

Afb. 1. Ligging van Gurb in de Spaanse Pyreneeën bij Vich. 

Afb. 2. De fossielenvindplaats bij Gurb. 

Hoe er te komen? 

Als u vanaf de Middellandse Zee-kant komt, dus uit de 
richting van Narbonne-Perpignan, neemt u om Gérona de 
N141 en dan de nieuwe snelweg naar Vich. Bij Vich neemt u 
niet de afrit naar het centrum, maar u laat Vich links liggen 
en rijdt in de richting van de bergen. Bij mooi weer ziet 
u op een van de bergen een kruis. Dit kruis is steeds uw 
aanknopingspunt! Zie kaartje van afb. 1. 
Vanaf Vich houdt u richting Bartoneu del Grau aan. Bij de 
school Observac ión Agricola gaat u linksaf, richting Villa 
d'Els Garrigons. Van hieruit is het een eindje lopen. U ziet 
dan duidelijk het kruis op de 845 m hoge berg. Dit is de 
juiste berg met rondom geë rodee rde , grijze, kleiachtige 
hellingen. Aan de westelijke kant van de berg staan vele 
varkenshokken. Hierboven, hiertussen en hierachter zijn de 
vindplaatsen van voornamelijk zeeëge l s , soms afgescheiden 
door hekken, waardoor u wat om moet lopen. Afb. 2. 

De stratigrafie 

Alle fossielen die op de hellingen worden gevonden behoren 
tot het jongste Eoceen, het Bartonien (Onder-Tertiair). 

- Pleistoceen 
- Plioceen 

Tertiair - Mioceen 
- Oligoceen 

i - Bartonien 
- Eoceen-^ 

leperien 
- Paleoceen 

De vindplaats 

De omgeving van de vindplaats 
is zeer rustig. Mijn ervaring is dat 
in de loop der tijden steeds meer 
varkenskotten en ook koeienstallen 
zijn en worden gebouwd. 
Toestemming om te zoeken 
is niet nodig, maar we blijven 
natuurlijk wel uit de onmiddellijke 
omgeving van de boeren hun 
broodwinning. De omgeving, ook 
naast de g e ë r o d e e r d e hellingen, 
is licht bebost en het uitzicht 
richting Vich is erg mooi. Bij de 
silo's en varkenskotten kan het 
bij erg warm weer zomers wel 
stinken! Men moet er niet tegenop 
zien enkele tientallen meters te 
klimmen en weer af te dalen. Ook 
zijn er enkele vrij steile afgronden, 
veroorzaakt door de winterregens, 
met daarnaast smalle paadjes, 
daar waar we juist de fossielen 
verwachten! Oppassen is daar 
geboden. 
In de buurt heb ik geen camping 
gevonden, wel aan de noordzijde 
van Vich. 
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Het zoeken 

We hebben geen bijzonder gereedschap nodig, hooguit 
een geologenhamer of klein harkje en wat zakjes om onze 
vondsten in te doen. Vooral de regen zorgt dat de hellingen 
hun fossiele inhoud prijsgeven. Wanneer een deel van een 
helling bouwrijp gemaakt wordt en dus wordt geëgal iseerd , 
is het goed zoeken. Voor het kleine spul moet u dicht bij de 
grond zijn. Verreweg de meeste fossielen zijn de prachtige en 
aparte zee-egels Coelopleurus coronalis, maar bij intensief 
zoeken kunnen vele soorten fossielen worden gevonden. 

De vondsten 

De zee-egel Coelopleurus coronalis, van de orde Arbacioida, 
is het meest voorkomende fossiel van Gurb. Afb. A. Dit is 
een kleine soort van 1 tot 3 cm, meestal zijn ze tussen de 2 
en 3 cm. Ze zijn iets vijfhoekig met het opvallende kenmerk 
dat aan de bovenzijde, tussen de ambulacrale velden, de 
tuberkels ontbreken. De exemplaren zijn soms iets verdrukt. 
Zij leefden van het Eoceen tot Recent, voornamelijk in diep 
water. 
Daarnaast komen ook de veel grotere Schizaster leymeriei 
voor, (afb. B), de wat kleinere Eupatagus confractus (afb. C) 
en Hemiaster sp. en Brissopsis bofilli (afb. D). 

Verder worden gevonden: 

foraminiferen, waaronder nummulieten, 
sponzen, o.a. Pseudoquettardia thiolata (afb. E) en 
Xylospongia s p e c , 
bryozoën, 
lamellibranchiaten: Pecten sp., Chlamys sp., (afb. F), 
gastropoden, 
wormen: Serpula spiruloida, afb. G , 
krabben: Harpactocarcinus punctatus, afb. H. 
vissen: tanden van Carcharodon sp., 

Coelopleurus coronalis wordt in Spanje, behalve bij Gurp, 
ook gevonden bij Puissec, Vilanova de Sau, El Brull en 
Taradell, steeds in het Eoceen. 

Afb. B. Schizaster leymeriei 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 5 cm, hoog 2,5 cm. 

Afb. C . 
Eupatagus 
confractus 
Eoceen/ 
Bartonien 
Ware grootte 
3,5 cm, 
hoog 0,5 cm. 

Afb. D. Brissopsis bofilli 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 2 cm, 
hoog 1,5 cm. 

Afb. A . Coelopleurus coronalis Leske 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 2,5 cm, hoog 1 cm. 
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Afb. E. Pseudoquettardia thiolata 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 11 cm 

Afb. F. Chlamys 
subtripartita 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 4,5 cm 

Afb. G . Serpula spiruloidea 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 1,5 cm 

Afb. H. Harpactocarcinus punctulatus 
Eoceen/Bartonien 
Ware grootte 5 cm 

Het prepareren 

De meeste fossielen komen schoon uit de grijze mergel. 
Slechts de verdiepte petalen van de Schizasters moeten 
vrijgemaakt worden. Dit doen we met prepareernaalden of 
met kaliumhydroxide-plaatjes. Let op! Dit is bijtend, gebruik 
handschoenen en een beschermbril. Later goed met ruim 
water afspoelen! 
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Alle afgebeelde fossielen zijn uit de collectie van Garmt 
Zuidema, die ook de tekeningen vervaardigde. 
De foto's van de fossielen zijn van Piet Stemvers. 
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