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....
and they never knew what hit them

door

John W.M. Jagt

Figuren 1 en 2:

Twee linker kleppen van Ostrea (Ostrea) edulis Linné, 1758 uit

de Pliocene (Scaldisien) Zanden van Oorderen (Lillo-Formatie)

van de havendokwerkzaamheden bij Kallo (Antwerpen), met in-

krustatievlakken van gemiddelde grootte voor deze soort. Naast

allerlei andere kleine indrukken (waarschijnlijk bryozoën) ver-

tonen deze vlakken respectievelijk één en méér dan 40 individu-

en van de verrucide zeepok Verruca (Verruca) stroemia (O.F.

Muller, 1776) (zie pijlen) waaronder zeer jonge individuen van

ca. 0.5 mm doorsnee.

Deze zeepok-soort is bekend uit jong-tertiaire en kwartaire af-

zettingen en komt ook recent nog voor (Withers, 1953; De Haas

& Knorr, 1965) .
Gezien de vlakheid van het inkrustatievlak kan

gedacht worden aan de bivalve Atrina fragilis. (Pennant, 1777)

als substraat voor de zeepokken en de oester. Inderdaad zijn

mij enige vondsten van kolonies van V. stroemia op deze pinnide

bekend, vaak nog met sluitplaatjes (beweegbaar scutum en tergum)

en in alle mogelijke groeistadia. Uit het feit dat het beweeg-
baar scutum en tergum nog op hun oorspronkelijke plaats aanwe-

zig zijn, kan afgeleid worden, dat de inkrustatie zeer snel ge-

weest moet zijn. De zeepokken zijn als het ware verrast door de

snelgroeiende oester, die zich als larve vastzette op
hetzelfde

substraat. Gedacht kan worden aan een inkrustatieperiode van

enkele dagen tot enkele weken. Of dit verschijnsel nog
tot de

zogenaamde bioimmuratie gerekend mag worden, is mij onbekend.

Normaliter wordt deze term gebezigd voor de overlevering van

niet fossiliseerbare organismen (zie b.v. Voigt, 1966; Taylor,

1988). De zeepokken zijn hier wel degelijk als geisoleerde fos-

sielen bekend (zie fig. 3).

Figuren 4 en 5 :

Twee linker kleppen van Hyotissa semiplana (J. de C. Sowerby,

1825) uit de Kalksteen van Vijlen (Gulpen-Formatie) (Laat Maas-

trichtien, Krijt) van Haccourt (België) met onregelmatige en

cylindervormig inkrustatievlak. Deze kleppen vertonen respek-

tievelijk één en zeven individuen van de verrucide zeepok Ver-

ruca (Verruca) prisca Bosquet, 1854 (zie pijlen), waarbij bij

de laatste ook juveniele exemplaren voorkomen. Deze soort is

bekend uit laat-kretaceische en vroeg-paleocene afzettingen in

N.W.-Europa (Withers, 1935) en komt relatief veel voor in de

Kalksteen van Vijlen in Haccourt (Jagt & Collins, 1989).

Onder deze wat vreemd aandoende, maar toch zéér sprekende

titel, wil ik graag de aandacht vestigen op
het voorkomen van

verrucide zeepokken op, of liever in, de inkrustatievlakken
van oesters. Enkele fossiele voorbeelden zullen hieronder met

afbeeldingen kort worden toegelicht.
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Het voorhanden zijn van beweegbare scuta en terga is ook hier

weer een aanwijzing, dat tenminste enkele (zo niet alle) indi-

viduen nog leefden, toen ze door de oester werden overmeesterd.

Ook hier kunnen geïsoleerde individuen los in het sediment aan-

getroffen worden (zie figuren 6 en 7).

Het substraat is misschien een takvormige bryozoënkolonie ge-

weest, hoewel géén sporen van de zooecia te zien zijn. Nestier

(1965) geeft aan, dat H. semiplana ook belemnieten inkrusteerde.

Jammer genoeg zijn de vier hier afgebeelde kleppen alle los

gevonden, dus zonder de tegenhangende rechter kleppen. Op deze

zou dan een, weliswaar afgezwakte, afspiegeling van het inkrus-

tatievlak en de zich daarop of daarin bevindende overgroeide or-

ganismen te zien zijn. Dit verschijnsel staat te boek als xeno-

morfie en is reeds vele malen in de literatuur beschreven voor

zowel fossiele als recente oesters en Plicatulidae (zie b.v.

Stenzei, 1971; Spaeth, 1985; De Saint-Seine, 1952; Lewy, 1972).
In paleo-ekologisch opzicht zijn dergelijke inkrusterende oes-

ters natuurlijk van groot belang, omdat ze de enige overlevering

vormen van niet of zeer slecht fossiliseerbare organismen uit

dezelfde leefgemeenschappen.

De afgebeelde kleppen (ca. op ware grootte) zijn uit de kol-

lektie van de schrijver. Figuren 3, 6 en 7 zijn gebaseerd op

De Haas & Knorr (1965) en Withers (1935) en zijn enkele malen

vergroot.
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