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Sedimentaire milieus

De rol van het sedimentaire milieu in de fossilisatie.

Het niet-waterige (kontinentale) milieu

In het algemeen geen geschikt sedimentatie-milieu, dus ook slecht voor

fossilisatie. Stuifduinen, loss zijn sedimenten die slechts zelden bewaard

blijven; door hun grote porositeit sluiten deze gesteenten onvoldoende af

voor conservering. Concentraties door verplaatsing komen voor in karstsple-

ten en grotten; in deze laatste soms ook door bijeenscholen van sommige

diergroepen (holenberen, herten, mensen). Hierdoor ontstaan soms beender-

breccies, door kalkneerslag (druipsteen) samengekit.

Het waterige (aquatische) milieu

Zoetwater: in rivieren (fluviatiel)

in meren (limnisch)

in moerassen ( paralisch)

Binnen het fluviatiele milieu is alleen in het meanderende systeem voldoende

sedimentvorming om geschikt te zijn voor het bewaren van fossielen. Vooral

de komkleien en de dode armen geven een omgeving waar lage energie heerst, en

vaak anaerobe omstandigheden in of bij de bodem. Vondsten van fossiele ver-

tebraten zijn vaak afkomstig uit een dergelijk milieu.

Ook plantenmateriaal kan hier goed fossiliseren. Het limnische milieu is een

omgeving waar vaak voor fossilisatie geschikt sediment wordt afgezet. Een

cyclus bestaande uit venige klei, mergelige klei en zoetwaterkalk, komt dik-

wijls voor. De hydrodynamische energie is vaak laag, maar het voorkomen van

roofdieren en aaseters (krokodillen, schildpadden, vissen) is soms funest

voor het conserveren van bepaalde fossielen. Toch is het limnisch milieu bij

uitstek geschikt voor het fossiliseren van plantenmateriaal, gewervelde

dieren en bepaalde mollusken.

Sommige meren hebben een hoog gehalte aan opgeloste zouten (natron-, borax-,

zoutmeren) die conserverend kunnen werken. Gipshoudend meerwater in Spanje

tijdens het Mioceen heeft uitwerpselen van zoogdieren fraai gefossiliseerd

(coprolithen)• Sommige meren hebben een anaerobe bodemkonditie, waarin plan-

tenresten goed gekonserveerd kunnen worden (veen, turf; bij verdere inko-

ling bruinkool en steenkool). Plotseling afkoeling van het oppervlakte water

(onweersbui, vorst) kan inversie veroorzaken (plotseling omkeren van de

watermassa) met vergiftiging van het bovenliggende deel en grote sterfte;

uitzonderlijk rijke fossiele visfauna's zijn mogelijk hieraan toe te schrij-

ven
.

Het paralische milieu is een verbijzondering van het limnische, in die zin

dat het paralische milieu gekenmerkt wordt door een zeer rijke plantengroei.

Anaerobe kondities komen veel voor met vorming van sterk organische stof-

houdende sedimenten (Gyttja, sapropel), veen, soms zoetwaterkalk ("travertijn")

Het milieu is gunstig voor het fossiliseren van plantenresten, maar door

de lage pH ongunstig voor het bewaren van kalkig materiaal.

Marien

Allerlei submilieu's kunnen in het mariene bereik worden onderscheiden, af-

hankelijk van hydrodynamische energie, foto-energie, biologische energie,

chemische energie en sediment-aanvoer. Enkele, voor de fossilisatie belang-

rijke submilieu's kunnen worden onderscheiden.

Een onderverdeling is te maken op grond van

1. waterig of niet-waterig;

2. diverse vormen van energie;

3. energie nivo's;

4. mate en soort van aanvoer van sediment
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Het Euxinische milieu. Genoemd naar de "Euxine", Grieks voor Zwarte Zee.

Door omstandigheden is de watermassa in deze zee stabiel gelaagd, waardoor

de onderste waterdagen geen of weinig zuurstofverversing ondergaan. Rottend

materiaal, afkomstig van de hogere waterdagen die wel genoeg zuurstof krij-

gen (golfslag, wind), verbruikt de aanwezige O2 en produceert o.a. H2S o.i.v

anaerobe (sulfaat-reducerende) bacteriën. Het sediment is zwart van kleur

en heeft een hoog gehalte aan organische stof en zwavelverbindingen.
In het verleden zijn dergelijke omstandigheden op verscheidene plaatsen

op aarde voorgekomen, getuige de zwarte schalies met hoog koolstofgehalte

en pyriet. Dikwijls zijn dergelijke lagen rijk aan goed bewaarde fossielen:

de hydrodynamische energie is laag en aaseters zijn afwezig. Bekende voor-

beelden zijn de lei van Bundebach (Devoon) in de Eifel; de zwarte kalken

en schalies van Holzraaden (Lias) in Zuid-Duitsland.

In deze laatste afzetting zijn talrijke uitgestorven zwemmende reptielen

fraai bewaard gevonden (Ichthyosaurus, Plesiosaurus). Plaatselijk kunnen

ook in de open oceaan dergelijke "euxinische" kondities optreden, nl. daar

waar door "upwelling" van voedselrijk bodemwater bij kusten uitzonderlijk

overvloedig plankton optreedt (waterbloei). Bekende voorbeelden zijn de

Walvisbaai bij Zuid-Afrika, de Afrikaanse Westkust en Peru.

Het "open" mariene milieu (fig- 1)

Het is gebruikelijk het open mariene milieu in te delen in "zones" die

verband houden met de diepte, en, ipso facto, daardoor een relatie krijgen

met de afstand tot de kust. Deze zones zijn: het lagunaire milieu; de lit-

torale zone, tussen vloed- en eblijn, of liever van 0-20 m; de sub-litto-

rale zone, tot ca. 50 m diepte; de neritische zone, tot ca. 200 m diepte;

de bathyale zone, van 200 m tot ca. 2000 m; de abyssale zone, dieper dan

2000 m. Erg praktisch zijn deze zones niet in het gebruik, en in iedere

zone zijn er varianten afhankelijk van klimaat, stroming, sedimentaanvoer

enz. Bovendien kunnen wij binnen de littorale zone onder meer het lagunaire

milieu onderscheiden (evenals delta's, baaien etc.).

Het lagunaire milieu

Lagunes zijn gedeeltes van de zee die door een barrière (zandbanken, rif-

fen) in wisselende mate van de open zee zijn afgescheiden. In de meeste

lagunes is het zoutgehalte sterk wisselend, hetzij hyposalien (brak) door

aanvoer van zoet-water; hetzij hypersalien (erg zout) door grotere verdam-

ping. In het algemeen worden lagunes bewoond door gespecialiseerde faunas

en floras, gekenmerkt door weinig soorten die door veel individuen worden

vertegenwoordigd (oligotypische faunas/floras) . Lagunes zijn omgevingen

met geringe hydrodynamische energie, er wordt in het algemeen fijn slib

afgezet, en de omstandigheden voor fossilisatie zijn gunstig. Bij geringe

aanvoer van terrigeen materiaal wordt het sediment overwegend door algen

(groenwieren) gevormd; een beroemd voorbeeld is de lithografische kalksteen,

een lagunaire afzetting met uiterst fraai bewaarde fossielen, o.a. de

Archaeopteryx (oervogel), vliegende reptielen, vissen.

Deze lagune was waarschijnlijk hypersalien. Lagunes met slibafzetting be-

vatten vaak talrijke gastropoda als Nerinea (Jura-Krijt), Cerithium

(Krijt-Tertiair), oesters, mosselen (Muschelkalk, Trias); met goede ver-

binding met de zee en regelmatige verversing kunnen rijke, ook soortenrijke

faunas voorkomen.

Een bijzonder type lagune is die welke ontstaat in getijden-zones (wadden);

de hoge energie en sterk sedimentverplaatsing maakt een waddengebied min-

der gunstig voor fossilisatie.

De littorale zone. Veel littorale zones zijn nauwelijks sedimentatie gebied,

tenzij er een grote aanvoer is van sediment (tidal flat barrière). In som-

mige streken kan in het getijden interval afzetting van kalkalgen plaats-
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Fig. 1 Diepte zones in zee en begeleidende sediment-mineraal vorming.
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vinden (recent: Perzische Golf); organismen die in dit milieu leven moeten

aangepast zijn aan sterk wisselende omstandigheden. Boormosselen, oesters,

mossels en andere Pelecypoda die met byssus zijn vastgehecht, Patella,

Balanus, Bryozoa zijn karakteristiek. Behalve aan getijden-stroom hydro-

dynamische energie is de littorale zone ook nog onderhevig aan golfslag

(branding). Bij klastische sedimentatie is deze omgeving zelden geschikt
voor fossilisatie. Het gevormde sediment is vaak grofkorrelig, en weinig

geschikt voor afsluiting.
Tot de littorale zone moeten de riffen (o.a. koraal- en kalkalgen riffen)

gerekend worden, die bovendien vaak deel uit maken van een groter systeem,

het zg. karbonaat-platform, waarbinnen riffen, lagunes, stranden en ge-

tijde-kanalen kunnen voorkomen. In gunstige omstandigheden kan zulk een

karbonaat-platform systeem een rijke fossiele gemeenschap opleveren. Opho-

pingen van een beperkt aantal soorten organismen komen in dit milieu vaak

voor; is de vertikale uitbreiding t.o.v. de horizontale vrij groot ("heu-

velvormig") dan spreekt men van een bioherm. Overheerst de horizontale

uitbreiding ("plaat-vormig") dan wordt zulk een laag met biostroom aan-

geduid.
Wanneer in een bekken de aanvoer groter is dan de bodemdaling, dan kan

zich een zg. regressieve sequentie ontwikkelen, waarin een belangrijk deel

van het littorale milieu bewaard kan blijven. Een indikatie van dit milieu

is o.a. het voorkomen van kreeftegangen, vrij dikke, onregelmatig-cylin-
drische graafgangen die min of meer loodrecht op de gelaagdheid staan en

die vaak beter verharden dan het omringende sediment. Bij enige erosie in

de ontsluiting steken deze
gangen duidelijk af. Verder kan in het litto-

rale milieu ("strand") door golfwerking een ophoping van van elders afkom-

stige schelpen gevormd worden (Thanatocoenose, schelpenbanken).

De sublittorale zone (10-50 m. diepte) is het gebied in zee waar wel sedi-

mentatie optreedt, en wel binnen het zg. golfbasis-bereik. D.w.z. bij storm

kan de hydrodynaraische energie van golfwerking tot ca. 50 m. diep effekt

hebben. Bij aanvoer van klastisch sediment vindt in dit milieu afzetting
van zand, klei en silt plaats, terwijl een voldoende rijke voedingsbodem

aanleiding kan geven tot ontwikkeling van fauna en flora. In dit interval

is veel begroeiing van zeeplanten mogelijk, deze werken dan als slibvan-

gers en vormen een eigen submilieu.

In beschermde baaien en in getijde-vrije zeeen kan deze zone een ideaal

milieu zijn voor fossilisatie, en zeer rijke gevarieerde faunas kunnen in

het algemeen in dit milieu geplaatst worden. Bij geringe sedimentaanvoer

kan kalksedimentatie een belangrijke rol gaan spelen, sponzen, koralen en

kalkalgen leveren hun aandeel, terwijl kalkoolieten gevormd kunnen worden

daar waar stromingsenergie of golfslag invloed hebben. Dit deel van de

zee valt binnen de fobische zone, en mits voldoende minerale voedingsstof-
fen aanwezig zijn, kan overvloedig fytoplankton voorkomen, basis van een

voedselketen. Bioturbatie (= omwoeling door organismen) en door vergrui-

zing van skeletdelen (schelpen) kan hier een grote rol gaan spelen.

De neritische zone (50-200 m. diepte) komt ongeveer overeen met de konti-

nentale shelf. Sedimentatie zal over het algemeen door aanvoer moeten

plaatsvinden, en zal meestal vrij langzaam gaan. De Noordzee is zo'n voor-

beeld van een shelf in de neritische zone waar bijna geen sedimentatie

meer plaats vindt: het sediment wordt heel dicht bij de kust of reeds in

de rivieren neergelegd, terwijl getijdestromen en golfwerking ervoor zor-

gen dat de klei in suspensie blijft. Wat tenslotte toch nog op de bodem

komt zijn de uitwerpselen van vissen en andere zeedieren (zg. "faecal

pellets") en door onderlinge elektrostatische aantrekking gevormde klei-

balletjes. In dit milieu kan glauconiet (een groen mineraal van de glim-
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mer-familie) gevormd worden. In zulke sedimenten komen vaak zeer overvloe-

dig graafgangen voor, soms ook talrijke haaietanden

Siltige tot kleiige sedimenten hebben de overhand. Dit milieu is in het

algemeen gunstig voor fossilisatie (in het diepere neritische milieu),

de hydrodynamische energie nabij de bodem is gering en tal van benthonische

organismen kunnen hier leven. De waterdiepte kan voldoende xijn voor ont-

wikkeling van pelagisch planktonische organismen, en de faunas kunnen op-

timaal gevarieerd zijn. De voornaamste destruktieve aktiviteit in dit milieu

zijn de gravende benthonische dieren (infauna). Het is verder samen met

de twee voorgaande een milieu dat een goede kans maakt later opgeheven te

worden om deel uit te maken van gebergten of land in het algemeen. Bij

geringe terrigene sediment-aanvoer kan het sediment zelfs overwegend uit

kalkig fyto- en zoöplankton bestaan (schrijfkrijt-facies) hetgeen een se-

diment levert dat redelijk geschikt is voor fossilisatie, in wezen geheel

uit fossielen bestaat. Diagenetische processen kunnen in dit type sediment

echter destruktief werken.

De bathyale zone (200-2000 m. diepte) komt ongeveer overeen met de "Con-

tinental slope", het talud dat zich tussen de shelf of continentaal plat-

form en de oceaanvloer uitstrekt. Sedimentatie in dit milieu vindt op een

helling plaats, met als gevolg dikwijls afglijding en vorming van troebe-

lingsstroraen (turbidieten). Het sediment is overwegend van het kleiige

type, met dikwijls van ver aangevoerd zandig materiaal (massatransport).

Geschikt voor fossilisatie, veel infauna en benthos, hiernaast veel afzet-

ting van neerregenende planktonische organismen. Kleiige, fossielrijke

sedimenten worden dikwijls ten onrechte aan afzetting binnen dit milieu

toegeschreven.

De abyssale zone ( 2000 m.) wordt gekenmerkt door sediment dat in sus-

pensie wordt aangevoerd en veel bijmenging van planktonisch organisch ma-

teriaal. Binnen de abyssale zone kunnen wij nog onderscheiden de gedeelten

die boven de "calciumcarbonaat compensatie diepte" (CCD) liggen, en die

welke eronder zijn. De ccd is een niveau in de zee waar door hoge druk en

lage temperatuur veel CO2 in oplossing blijft ("spuitwater"), waardoor

in oplossing kan gaan. Beneden dit niveau dat op ca. 5000 m diepte

ligt gaat alle kalk in oplossing en blijven alleen kiezelige schaaltjes

van organismen over ("radiolarienslik"). Aangezien deze diepten kenmerkend

zijn voor de oceanische vloeren en deze voortdurend door plaatbeweging
worden vernieuwd te ener, en opgeslokt te anderer zijde, is de kans op

fossiel terugvinden op het land van dit milieu gering. Sommige radiolarie-

ten in kombinatie met basische kristallijne gesteenten (ophiolieten,

"groenstenen") worden eraan toegeschreven.

Overgenomen uit:

Handleiding Prakticum Paleontologie, subfaculteit Geologie en Geofysica

Rijksuniversiteit Utrecht.
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