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Introductie
Het ichnogenus Centrichnus Bromley & Martinell, 1991 
omvat etssporen in kalkige substraten die het gevolg zijn 
van de directe aanhechting van bepaalde soorten tweeklep-
pigen (Anomiidae; Centrichnus eccentricus) en van asym-
metrische zeepokken (Verrucidae; Centrichnus concentri-
cus). Verrucidae kwamen al voor tijdens het Laat Krijt (van-
af het laat Campanien; genus Priscoverruca Gale, 2014); 
in het Paleogeen en Neogeen werden ze algemener en nam 
de geografische verspreiding rap toe. Algemeen in het Plio
ceen van het Antwerpse havengebied is Verruca stroemia 
(O.F. Müller, 1776), een soort die ook nu nog voorkomt in 
de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Opvallend is dat 
Verrucidae nog niet bekend zijn uit het Nederlands-Belgi-
sche Mioceen, waar symmetrische zeepokken van de fami-

lie Balanidae overheersen (Jagt et al., 2016). Die hebben 
een andere manier van vasthechten, met een basale plaat 
en één enkele, verdiept liggende ring in het substraat (Mil-
ler & Brown, 1979; Bromley, 2004; Bromley & Heinberg, 
2006). Hiervoor is nu ook een ichno genus beschikbaar, 
Anellusichnus, geïntroduceerd door Santos et al. (2005). 

Voor zover we hebben kunnen nagaan, zijn tot nog toe al-
leen de asymmetrische zeepokken zelf gerapporteerd, als 
opgroei op diverse soorten mollusken (met name Pinni-
dae; Vervoenen, 1994) en als gebioimmureerde individu-
en in oesters (Jagt, 1989). Hier volgt een voorbeeld van 
de etssporen van dit soort zeepokken op de schelp van een 
grote slak. 

Korte beschrijving
Bromley & Martinell (1991, p. 249) beschreven het ichno-
fossiel Centrichnus concentricus als volgt, “[A] central, 
rounded depression surrounded by a flat shelf lightly etched 
into the substrate. The shelf has an oval, crenulated pe-
rimeter, and may be patterned with concentric rings hav-
ing the same crenulations”. Het type exemplaar (MGUH 
19747), herkend op de binnenzijde van de schelp van de

1. Centrichnus concentricus Bromley & Martinell, 1991 op Euroscap-
hella lamberti (J. Sowerby, 1816). Formatie van Lillo, Oorderen 
Member; dokwerken bij Kallo. Collectie F. Smet (Sint-Gillis-Waas).

2. Centrichnus concentricus; uitvergroting van figuur 1.
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bivalve Arctica islandica 
(Linnaeus, 1767) uit het Pleis-
toceen van Palamós (Girona, 
Spanje), maakt deel uit van de 
collecties van het Statens Na-
turhistorisk Museum in Kopen-
hagen. Deze auteurs refereerden 
ook naar een artikel van Radwański 
(1977) waarin voorbeelden van dit 
soort etssporen uit het Mioceen van 
Polen worden beschreven en afgebeeld. 
Daarnaast merkten ze op dat de zeepok-
ken hun algehele vorm kunnen aanpassen 
aan de ondergrond waarop ze zich vasthech-
ten, zodat ook de omtrek van de etssporen kan 
variëren van ovaal tot rond, met allerlei tussenvor-
men. 

Het hier besproken exemplaar (fig. 1) van Euroscaphella 
lamberti (J. Sowerby, 1816) is van normale grootte (voor 
een volwassen dier) en typisch voor materiaal uit de Oorde-
ren Member (Formatie van Lillo) in het Antwerpse haven-
gebied (Marquet, 1998). De soort is gemakkelijk herken-
baar, zelfs in aangespoeld materiaal op de kusten van Bel-
gië en Nederland (Nijhuis, 2016). Etssporen van zeepok-
ken zijn alleen te vinden op de laatste winding en dan ook 
nog beperkt tot het onderste deel daarvan. Opvallend is dat 
er geen enkele zeepok bewaard gebleven is, in tegenstelling 
tot hele clusters die gemeld zijn van pliocene tweekleppi-
gen (Vervoenen, 1994). In dat soort voorkomens staan de 
zeepokken heel dicht op elkaar; ze hebben elkaar zelfs sterk 
beïnvloed tijdens de groei, zodat de omtrek van de basis be-
hoorlijk varieert. Het etsspoor is variabel van diameter (af-
hankelijk van het groeistadium, van juveniel naar volwas-
sen en gerontisch) en diepte. Zowel het centrale deel als de 
rand zijn dieper ingeëtst (fig. 2) en donkerder gekleurd, ter-
wijl de ruimte daartussen gelijk is aan het oppervlak van de 
schelp. Een zwakke karteling is eveneens te zien; deze ge-
tuigt van de gekartelde onderrand van de zeepok die weer 
het resultaat is van de sterke beribbing (fig. 3). Uit de posi-
tie van de etssporen mag worden afgeleid dat de zeepokken 
zich vasthechtten op de levende slak; dit deel van de schelp 
maakte geen contact met de zeebodem maar zat dicht ge-
noeg bij de mondopening van de schelp om mee te profite-
ren van rondzwevende voedseldeeltjes. 

De tot nog toe oudste voorbeelden van Centrichnus con-
centricus zijn recentelijk gemeld uit het vroegste Paleoceen 
(Danien, Roca Formatie) van Patagonië (Argentinië; Brezi-
na et al., 2017). Het ichnogenus is een sprekend voorbeeld 
van het etsproces dat sommige ‘episkeletozoans’ erop na-
houden zodra ze landen op een kalkig substraat (Bromley, 
2004; Bromley & Heinberg, 2006; Wilson, 2007). Buatois 
et al. (2017, p. 106) hebben het onlangs gerekend tot hun 
“architectural design” categorie 76, die werd omschre-
ven als “Single circular to tear-shaped attachment bioe-
rosion traces”.

We hopen hiermee aandacht gekweekt te hebben voor dit 
soort sporenfossielen - als er genoeg materiaal beschikbaar 
is, kan de associatie tussen de asymmetrische zeepok en 
het etsspoor worden gedocumenteerd door een paar zee-
pokken op te offeren en voorzichtig te verwijderen om het 
onderliggende spoor te kunnen bekijken. 
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