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Ichnologie: Octopoda, Stomatopoda en andere groepen en hun 
bio-erosiesporen uit Miste
Henri Jansen 1

Naar aanleiding van mijn vorige artikel ‘Who killed me at 
the end’ Afzettingen 39 (3), waarin ik meer naar de tapho-
nomie keek van een aantal schelpen, wil ik in dit artikel 
wat dieper in gaan op de ichnologie.

De ichnologie is de wetenschap van het sporenonderzoek 
of spoorkunde. In de ichnologie worden sporenfossielen 
(ichnofossielen) onderzocht. Ichno is Grieks voor spoor.
Als zodanig is het een tak van de paleontologie. Van veel 
levensvormen uit het verleden, vooral wanneer zij weinig 
of geen harde lichaamsdelen bezaten, zijn vaak slechts spo-
ren te vinden, bijvoorbeeld knaag- of kruipsporen, pootaf-
drukken of gegraven holen. Sporen worden net als de li-
chaamsresten benoemd met een tweedelige wetenschap-
pelijke naam. Indien mogelijk tracht men een verband te 
leggen met de diersoort die verantwoordelijk is geweest 
voor het achterlaten ervan. In vele gevallen is dat echter 
een lastige taak en kan het vele jaren duren voor er enige 
zekerheid ontstaat wie de veroorzaker van de sporen pre-
cies geweest is. Aan de sporen wordt daarom een apar-
te soortnaam gegeven als ichnospecies (bron Wikipedia).
Bio-erosie is een proces van het langzaam verwijderen of 
oplossen van harde stoffen door dieren of andere organis-
men door middel van bijvoorbeeld boren, etsen, graven 
of grazen. Bio-erosie komt van nature voor in de natuur 
en zal de omringende omgeving beschadigen als deze bo-
venmatig is. 

Sporen van boorsponzen
Een kleine rectificatie naar aanleiding van het hierboven 
genoemde artikel. Ik kreeg een opmerking van Gerhard Ca-
dée en Peter van Moerdijk, met betrekking tot de schelp-
jes van Stijn Everaert (Amalda obsoleta) (pl. A, fig. 1) en 
Marleen Schouten (Acamptogenotia). Ik had beide beelden 
van de Miste Facebookpagina gehaald en de bijbehorende 
tekst overgenomen. Zowel Gerhard als Peter zijn van me-
ning dat de sporen op deze schelpen veroorzaakt zijn door 
borende sponzen. Daarop heb ik aan Stijn en Marleen ge-
vraagd of ze hun schelpjes wilden opsturen, zodat ik ze kon 
bestuderen en fotograferen. Ondertussen had ik in mijn ei-
gen collectie ook een Amalda (pl. A, fig. 2) gevonden met 
dezelfde aantasting als bij Stijn zijn exemplaar. Uiteinde-
lijk heb ik de schelp van Marleen niet gezien, maar op ba-
sis van het beeld ben ik van mening, dat alle sporen door 
boorsponzen veroorzaakt zijn. Ik kan de mening van de 
heren dus alleen maar onderschrijven.

Cliona is één van onze bekendste boorsponzen, bekend 
van bijvoorbeeld Megacardita’s van Cadzand. (Zie Cadée 
& Wesselingh, 2005, pl. 2.) De meeste borende sponzen 
behoren tot de chemisch borende Clionidae. Sponslarven 

vestigen zich op een kalkoppervlak zoals een schelp en 
etsen een gaatje in dit substraat. De groeiende spons holt 
daarna deze schelp beetje bij beetje uit. Alleen op grond 
van de kiezelnaalden (spiculae) zijn deze sponzen tot op de 
soort te determineren (Hoeksema, 1983). Een ander voor-
beeld van het spoor van een boorspons, Entobia is te zien 
op Aspalima decussata (pl. A, fig. 3), voorheen Limopsis 
genoemd.Welke boorspons (of -sponzen) de schelpen van 
Miste heeft aangetast is (nog) niet bekend. Ik heb wel ge-
probeerd om sponsnaalden in de Amaldia’s te zoeken maar 
tot dusverre tevergeefs. Misschien is een 40 maal vergro-
ting wel te weinig. Voor mijzelf geldt dat ik schelpjes vaak 
grondig schoon maak, soms ultrasoon, waardoor de spicu-
lae waarschijnlijk verloren zijn gegaan maar in dit geval 
niet. Stijn had zijn schelp in de velpon-aceton onderge-
dompeld. Wel vond ik, doordat ik met die vergroting naar 
mijn schelp keek, een fraai voorbeeld van een heel ander 
ichnospoor, Finichnus, waarover zo meer. 

Oichnus, sporen van predatie veroorzaakt door 
Octopoda (inktvissen)
Boorsporen die veroorzaakt zijn door Octopoda, worden 
in de literatuur beschreven als het ichnogenus Oichnus 
(Bromley, 1993).
Ik heb de ichno- of sporenfossielen van Oichnus ovalis, 
O. simplex en O. paraboloides (voor deze laatste deter-
minatie dank ik Adiël Klompmaker) herkend bij schelpen 
van Miste. Dat kon wel eens interessant zijn want, voor 
zover mijn kennis reikt, zijn ze niet eerder uit het (Mid-
den) Mioceen van het Nederlandse Noordzeebekken ge-
meld. Oichnus predatiesporen zijn karakteristiek, zie fi-

1. Schematische weergave van Oichnus boorgaten overgenomen 
uit Wisshak et al. (2015).



66 AFZETTINGEN WTKG 40 (3), 2019

guur 1 en de details op plaat B en C. Zo is ook O. ovalis, 
(pl. B, fig. 2a) aan de bovenkant wat ovaal, loopt daar taps 
toe en is er aan de binnenkant van de schelp maar een heel 
klein gaatje te zien (pl. B, fig. 2d). Ik moet nog wat ver-
der onderzoek doen, maar de octopus boort niet met zijn 
radula, zoals roofslakken wel doen, maar met een speci-
aal boororgaan. Met dat orgaan wordt het dier uiteinde-
lijk verdoofd of gedood, waarna de schelp opengaat en 
de prooi met de radula, de ‘papagaaienbek’, kan worden 
gegeten. Het boororgaan van octopussen boort veel snel-
ler dan de radula van roofslakken. Zowel roofslakken als 
octopussen gebruiken zuren die het boren vergemakkelij-
ken. Roofslakken boren een gat en zuigen dan het beest 
via dit gat uit de schelp, vandaar dat gaten die gemaakt 
zijn door roofslakken groter zijn dan die door Octopoda 
(Hiemstra, 2015).
Overigens komen predatiesporen van Octopoda en natici-
den ook naast elkaar voor.

Oichnus sporen komen bij diverse soorten schelpen van 
Miste voor zoals bij verschillende pectensoorten, Aequi-
pecten seneinsis (pl. B, fig. 3a t/m c), Pectinidae sp. (pl. B, 
fig. 1a en b) en Pectinidae sp. HJ1 (pl. B, fig. 2a t/m c), bij 
Leionucula haesendoncki (pl. C, fig. 3a), Acamptogenotia 
escheri (pl. C, fig. 5a) en bij diverse Naticidae (pl. C, fig. 1a, 
2a, 4a t/m d) . Op de Pectinidae sp. HJ1 (pl. B, fig. 2) zijn 
drie boorgaten te zien met de karakteristieke Oichnus ova-
lis kenmerken, twee zijn vrijwel naast elkaar geboord (pl. B, 
fig 2b en c). Het komt vaker voor dat octopussen meerdere 
boorgaten in een schelp maken, want daardoor verdooft of 
doodt hij zijn slachtoffer sneller. Het mooiste voorbeeld van 
een typisch O. ovalis boorgat is te zien op Pectinidae (pl. B, 
fig. 1a en b). Daarbij is echter iets bijzonders aan de hand. 
Hier heeft een zinloze boring plaatsgevonden op een lege 
klep, van binnen naar buiten. De schelp was dus al leeg, 
but the octopus left the evil eye of Horus! (pl. B, fig. 1b). 
Later in dit onderzoek heb ik op meerdere soorten gastro-
poden sporen van Oichnus herkend.

Ook mislukte aanvallen van Octopoda komen voor, daarbij 
werd het slachtoffer waarschijnlijk niet verdoofd en in elk 
geval niet gedood. Het diertje heeft het boorgat hersteld. 
Bij de boorgaten zoals te zien is op plaat C figuur 1a en 2a,  
heeft Tectonatica miopusilla de binnenkant van zijn schelp 
voorzien van een nieuwe binnenlaag. 

Oichnus paraboloides is een ander type predatiespoor. Op 
plaat C zijn Acamptogenotia (pl. C, fig. 5a), Leionucula 
(pl. C, fig. 3a) en Euspira (pl. C, fig. 4a en b) als voorbeeld 
van deze predatie afgebeeld. Dit zijn duidelijk grotere maar 
ook rondere boorgaten dan de sporen van O. ovalis. Alle 
aanvallen op Acamptogenotia escheri door Oichnus pa-
raboloides, 12 stuks in totaal, zijn mislukt! Er heeft geen 
doorboring plaatsgevonden. 
Op het exemplaar van Euspira was zowel O. ovalis als O. 
paraboloides te zien (pl. C, fig. 4a t/m d), maar bij een aan-
tal naticiden vond ik zelfs O. ovalis, O. paraboloides én O. 

simplex op één schelp. Eigenlijk vreemd want vaak zijn de 
doorboringen compleet en dan was het beestje waarschijn-
lijk al gedood en gegeten. Maar zoals we in het vorig arti-
kel hebben gezien, kunnen naticiden ook meerdere keren 
dezelfde schelp doorboren, iets wat je niet verwacht en ik 
niet begrijp. Was er misschien aan het einde van het Mid-
den Mioceen om een of andere reden een ernstig voedsel-
tekort onstaan en waren die meervoudige predaties het ge-
volg van ‘pure wanhoop’?
Een laatste spoor betreft predatie door O. simplex (pl. B, 
fig. 3a; pl. E, fig. 3 t/m 5). Deze vorm van predatie lijkt sterk 
op predatie door Muricidae, en de gaten lopen net als bij 
de muriciden mooi recht naar beneden, maar de boorgaat-
jes zijn veel kleiner dan die van muriciden. 

Belichnus, sporen van predatie door Stomatopoda
Dergelijke sporen worden in de literatuur beschreven als het 
ichnogenus Belichnus, Pether 1995 en worden toegeschreven 
aan bidsprinkhaankreeften (Stomatopoda) (pl. D). De 
gaten (prae dichnia) worden veroorzaakt door een snelle 
slag van de dactylus waarbij deze de schelp binnendringt 
- een mooi artikel dat hier goed bij past en uitleg geeft is 
dat van Cadée (1998). Kenmerkend voor die activiteiten 
van bidsprinkhanen zijn de gaten in gastropoden (of in 
tweekleppigen, maar die heb ik nog niet gevonden) die van 
buiten naar binnen zijn geslagen en aan de binnenkant van 
de schelp een rafelig breder patroon vertonen (pl. D, fig. 2a). 
Baluk (1996) laat heel veel mooie voorbeelden zien en hij 
merkt in zijn artikel op dat ze waarschijnlijk ook in Miste 
voorkomen. Daarin verwijst hij naar plaat 48 figuur 4 met 
Haustator goettentrupensis waarop twee van dergelijke gaten 
te zien zijn. Van Miste heb ik op plaat D een aantal schelpen 
met Belichnus sporen afgebeeld. Goed herkenbare Belichnus 
sporen zijn op deze plaat te zien bij de gastropoden van de 
figuren 1, 6 (6a, b) en 4, alle met tweezijdige predatie. 
Soms zijn aanvallen mislukt en kon het slachtoffer zijn 
wond herstellen. Nu denk ik dat in mijn vorige artikel (Jan-
sen, 2018) de figuur 1g een voorbeeld is van het herstel na 
een aanval door een stomatopode op een Terebra (Myurel-
lina) acuminata neglecta. 

Als je naar recente Stomatopoda zoekt op het internet zie 
je vaak heel fraai gekleurde beestjes. Aquariumliefheb-
bers zijn erg beducht bij het houden van deze kreeftjes 
want zoals net al aangegeven kunnen ze met hun dacty-
lus zoveel kracht ontwikkelen dat ze daarmee de glazen 
wand van een aquarium kunnen breken. Belichnus spo-
ren komen ‘in Miste’ vrij veel voor en in elke verzame-
ling zijn ze wel terug te vinden. Opvallend dus dat Jagt et 
al. (2016) vermelden dat nog geen materiaal uit Winters-
wijk-Miste beschikbaar is. 

Anellusichnus, sporen van etsende Sessilia  
Sessilia of zeepokken zijn zeer algemeen in Miste en wor-
den denk ik door de meesten van ons op een paar mooie 
door zeepokken bezette schelpjes na, niet verzameld. Dat 
geldt ook voor mij, maar als je er zo af en toe zo’n schelp-
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je in een bakje gooit heb je al snel een aantal mooie voor-
beelden. Ik heb diverse predatiesporen gevonden op klep-
jes van zeepokken, zowel van naticiden als van Octopoda 
(pl. E, fig. 1 t/m 5).
Zeepokken zelf laten ook sporen na op het schelpoppervlak 
waar zij zich op gevestigd hadden. Met name de etsende zee-
pokken die zich in het schelpoppervlakte etsen, laten daarbij 
een afdruk achter op de plek waar zij zich ooit vestigden. Dit 
spoor noemen we Anellusichnus Santos, Mayoral & Muniz, 
2005. Hiervan heb ik drie voorbeelden gevonden waarvan 
ik er maar twee tot op de ichno soort heb kunnen determine-
ren, Anellusichnus circularis (pl. E, fig. 7). Het tweede door 
een zeepok achtergelaten spoor van figuur 6 op plaat  E lijkt 
mij Centrichnus concentricus Bromley & Martinell, 1991. 
De derde en het fraaiste schelpje (pl. E, fig. 8), laat een heel 
fraai patroon zien waarbij rondom de kernafdrukken nog 
een breder veld te zien is (pl. E, 8b, c en d). Bij vrijstaande 
zeepokken zie je een mooi gelobd patroon, terwijl bij dicht 
opeenstaande zeepokken de grenzen strak getrokken wor-
den. Vergelijk op plaat E figuur 8 met figuur 8a waarin ik 
bij deze laatste de velden ingetekend heb. Het is de vraag 
of dit überhaupt een afdruk van een zeepok is of de afdruk 
van een zeeanemoon of iets dergelijks. 
Op figuur 8c op dezelfde plaat (bij het pijltje) zie je dat een 
nog weer ander type zeepok zijn afdruk heeft nagelaten, 
waarbij de afdruk van de basale plaat van deze zeepok nog 
te zien is. Ook heeft deze zeepok in een later stadium op 
de schelp gezeten en etste zich op de plek van de vorige. 

De kleurverschillen die je bij de Anellusichnus circularis 
kunt waarnemen zijn veroorzaakt door de zeepok. Als je 
de meest voorkomende zeepokken van Miste, Actinibala-
nus actinomorphus van de schelp zou verwijderen zie je 
soms ook lichte kleurverschillen maar geen afdruk. Deze 
kleurverschillen zijn veroorzaakt door het substraat en niet 
door een aantasting door de zeepok.

Finichnus, het spoor van etsende ctenostome 
Bryozoa
Bij het onderzoek naar sponsnaalden zag ik het spoor van 
een etsende bryozo (pl. F, fig. 1a) (fig. 1b is een schema-
tische tekening van dat spoor). Het is veroorzaakt door 
Spathi pora s.l. (pers. mededeling Dr. Paul Taylor). Het 
dichtstbij volgens hem komt Spathipora comma. Aange-
zien dit een recente soort is en ik niet weet of deze ook in 
het Midden Mioceen voorkwam, maak ik er Spathipora 
s.l. van. Bij een later onderzoek vond ik het spoor van een 
andere ctenostome bryozo, Finichnus Taylor, Wilson and 
Bromley, 2013 (zie ook Taylor et al., 1999) (pl. F, fig. 2a 
t/m d). Beide ichnosporen zijn te determineren als Finich-
nus dromeus. Op diezelfde foto zie je het spoor van diverse 
ontwikkelingsstadia van deze bryozo. Op deze plaat, figuur 
2a bevindt deze zich op de spil. Ditzelfde patroon bevindt 
zich ook diep in de schelp op de binnenwand. Onder een 
hoek kijken lukt nog, maar dit in een thuissituatie fotogra-
feren is weer wat anders. Beide ichnosporen heb ik onder-
tussen ook op andere schelpen aangetroffen.

Het ichnogenus Machichnus Mikuláš et al. 2006   
Deze wilde ik u niet onthouden, bijtsporen op een rib van 
een zeezoogdier (pl. G, fig. 1). Ik heb me onvoldoende ver-
diept in dit ichnogenus maar heb wel begrepen dat er nog 
wel enige discussie over is! De variatie is erg groot (zie ook 
Pirrone et al., 2014) en elk beest laat zijn eigen typische 
bijt afdruk na, denk zelf maar aan een bever of een sauri-
er en alles wat er tussen zit. Het door mij gevonden stukje 
rib bevat twee typen bijtsporen die ik wel aan een haaien-
aanval durf toe te schrijven.
Een ander nog niet nader onderzocht Machichnus spoor 
heb ik gevonden op naticiden, als ze dit spoor bevatten 
bevindt zich dat altijd linksboven de apertura, vaak zijn 
ze gevormd door twee evenwijdige lijntjes (pl. G, fig. 2a). 
Een mogelijkheid is, dat het krassen zijn van Octopoda die 
tijdens het boren zijn gemaakt door hun radula, maar niet 
alle schelpen met Oichnus predatie, hebben deze krasspo-
ren. Eenzelfde type spoor kwam ik ook tegen bij een Co-
nus antediluvianus, alleen bevat dit spoor een hele rij van 
evenwijdige krasjes (pl. G, fig. 3a). Misschien is dit spoor 
aan een schrapende tandvis toe te schrijven? Een goed voor-
beeld van een ichnogenus, maker vooralsnog onbekend.

Vraagtekens
Op plaat G, figuur 4 tot en met 7 zie je zo’n vraagteken. In 
mijn collectie heb ik een paar kleine naticiden (pl. G, fig. 4 
en 5) gevonden waar stukjes schelp uitgeëtst zijn, daarbij ko-
men stukjes schelp vrij die ik ook heb gevonden (pl. G, fig. 6 
en 7). De stukjes en de schelpen hier op plaat G hebben niets 
met elkaar te maken, maar door het etsen hebben ze dezelfde 
structuur, als een negatief en afdruk. Navraag op de faceboo-
ksite Ichnology leverde één helaas onbevredigend antwoord 
op. Daar werd het spoor vergeleken met predatie door here-
mietkreeften. Bij het zoeken daarnaar werd duidelijk dat het 
daar naar mijn mening niets mee te maken heeft. De stukjes 
schelp zijn niet uitgeknipt maar geëtst. Wie heeft een idee? 

Vraagtekens zijn er nog te over in Miste, door verder te 
kijken en te zoeken zullen te zijner tijd wel meer antwoor-
den gevonden worden. Gerhard Cadée (1996) schreef ooit 
een artikel getiteld ‘Zijn kapotte schelpen interessanter 
dan hele?’, maar in elk geval, bio-erosie verrijkt de fauna, 
ook die van Miste.
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Plaat A: 1. Amalda obsoleta h. 36,9 mm. (coll. Stijn Everaert) - 2. Amalda obsoleta h. 23,9 mm – 3. Aspalima decussata h. 10,0 mm. (De 
kleuren bij figuur 1 en 2 geven de draaiing van de schelp aan).
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Plaat B: 1. Pecten sp., h. 32,8 mm; 1a detail buitenzijde; 1b detail binnenzijde, Oichnus ovalis - 2. Pecten sp. HJ1, h. 34,6 mm met door-
boring Oichnus ovalis; 2a, 2b detail buitenzijde en 2c, 2d detail binnenzijde - 3. Aequipecten seneisis, h. 26,0 mm; 3a detail buitenzijde 
mislukte doorboring Oichnus simplex; 3b detail buitenzijde Oichnus ovalis.
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Plaat C: 1. Tectonatica miopusilla h. 15,1 mm; 1a detail hersteld predatiegat ø 0,5 mm Oichnus paraboloides - 2. Tectonatica miopusil-
la h. 12,5 mm, voorover gekanteld: 2a detail hersteld predatiegat ø 0,4 mm, Oichnus paraboloides - 3. Leionucula haesendoncki br. 17,0 
mm; 3a. Oichnus paraboloides ø 1,9 mm - 4. Euspira helicina protracta, h. 19,5 mm; detail 4a en 4b Oichnus paraboloides; detail 4c en 
4d Oichnus ovalis - 5. Acamptogenotia escheri h. 46,8 mm; 5a detail top met Oichnus paraboloides.
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Plaat D: 1. Acamptochetus submitraeformis h. 15,6 mm, zwak schelpje met zware Belichnus beschadiging – 2. Trigonostoma barnardi h. 24,0 
mm, met Belichnus sporen; 2a detail doorslag binnenzijde schelp – 3. Natica tigrina h. 22 mm met zes praedichnia Belichnus – 4. Aporrhais 
alata h. 14,1 mm, met tweezijdige praedichnia van Belichnus - 5. Amalda obsoleta h. 41,8 mm; 5a preadichnia  6,8 mm, daaronder een door- preadichnia  6,8 mm, daaronder een door-
boring van Oichnus paraboloides – 6. Natica tigrina h. 22 mm; 6a, 6b praedichnia van Belichnus aan twee zijden, grootste breedte 10,5 mm.
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Plaat E: 1 t/m 5. Diverse klepjes van Balanidae, maatstreep onder klepjes is 1 mm, 1. met naticide predatie, 2. met Oichnus ovalis, 3, 4 
en 5. met Oichnus simplex, 5. vijf pogingen op één klepje geen doorboring – 6. ?Streptochetus h. 5,8 mm, met Centrichnus concentricus 
– 7. Fragment Panopea meynardi br. 22,0 mm, met  Anellusichnus circularis, meest rechter exemplaar ø 3,4 mm – 8. Onbekend fragment 
h. 9,2 mm; 8a t/m d. sporen door zeepokken.
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Plaat F: 1. Amalda obsoleta h. 23,9 mm; 1a spoor (Finichnus dromeus) door bryozo Spathipora s.l., kader ongev. 2 bij 5 mm; 1b sche-., kader ongev. 2 bij 5 mm; 1b sche-1b sche-
matische weergave van het spoor op 1a (tek. auteur) – 2. Natica tigrina h. 24,6 mm; 1a t/m d Finichnus dromeus. 
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Plaat G: 1. Bot-/ribfragment van een zeezoogdier, l. 61 mm, Machichnus, sporen haaienbeet – 2. Polinices miocolligens, 18,2 mm; 2a 
kras- of knaagsporen, onbekend – 3. Conus antediluvianus, 61 mm; 3a kras- of knaagsporen, onbekend – 4. Natica sp. 3,7 mm met uit-
geëtst schelpfragment - 5. Natica sp. 4,5 mm met uitgeëtst schelp fragment – 6. uitgeëtst schelpstukje, l. 4,1 mm, b. 1,4 mm – 7. uit-6. uitgeëtst schelpstukje, l. 4,1 mm, b. 1,4 mm – 7. uit-. uitgeëtst schelpstukje, l. 4,1 mm, b. 1,4 mm – 7. uit-7. uit-. uit-
geëtst schelpstukje, l. 8,2 mm, b. 2,0 mm.


