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Op 15 augustus spraken we verder over stenen met fossiele levenssporen. Met
stenen, die de vorige keer niet aan bod gekomen waren. Als sluitstuk spraken we
over stromatolieten, restanten van bouwsels van cyanobacteriën, dus eigenlijk
ook een soort sporenfossielen. Jaap toonde een fraaie akkervondst van Rob, een
mondharmonica-achtige door humus in diverse tinten bruin gekleurde
skolithoszandsteen.
Skolithos zandsteen
Cambrium
Vp: Itterbeck, BRD
Lengte 23 cm, hoogte 13 cm
Dikte 3 tot 4 cm
Collectie: J.Dreef,
Voorheen: R.v.d. Vlekkert

Verder een wormachtig coprolietenspoor in de Solnhoferplattenkalk genaamd
Lumbricaria, geproduceerd door een inktvisachtige. Dat is geconstateerd doordat
er resten van de vrij zwemmende zeelelie Saccocoma in werden gevonden.
Lumbricaria
Boven-jura
Vp: Langenaltheim, Zuid-Duitsland
Afgebeeld op ware grootte
Collectie: J.Dreef

Conny liet enkele vondsten uit Denemarken zien, 3 skolithos, waarvan een met
buizen opgevuld met een paarskleurig sediment. En een fraaie monocraterion.
Uit Estland had ze een plaats eigen zandsteen meegenomen, verkiezeld en
ongeveer 200.000 jaar oud.
Angelieke had enkele stukken uit Werpeloh en Walchem in Duitsland. En een
breed scala aan vondsten uit Markelo. Een topvondst was een kegelvormig
zandsteentje van 3 cm, waar Jaap een zandkoraal in zag.
Verder een vermoedelijke Thalassinoïdes, afkomstig uit Estland, ouderdom,
Vendiaan of vroeg-cambrisch. En een lias-steen met fraaie krimpsporen
opgevuld met calciet. Een cirkelrond spoor ter grootte van een 10 eurocent stuk
met een gekartelde rand was wel bijzonder maar konden we niet thuis brengen.
Louis had van een aantal grote stenen foto’s gemaakt dat was wat makkelijker
meenemen dan de stenen zelf. Wel had hij wat kleinere stukken bij zich waarvan
de vuursteen uit het danien met coprolieten de meest bijzondere was.
De stromatolieten.
In Gea 1997-4 staat de definitie van een stromatoliet door Krumbein (1983).
“stromatolieten zijn gelaagde stenen(sedimenten) ontstaan ten gevolge van
microbiële matten, die door hun morfologie, fysiologie en rangschikking in
ruimte en tijd een wisselwerking hebben met een fysisch-chemisch milieu,
om een gelaagd patroon te vormen dat in de uiteindelijke gesteentestructuur bewaard is gebleven.”
Waren het aanvankelijk alleen cyanobacteriën, in latere tijden gingen meer
organismen deelnemen aan de vorming van de matten, zoals diatomeeën,
eukaryote bacteriën en schimmels.
De vorm van de stromatoliet wordt bepaald door het type mat en de milieu
omstandigheden, zoals waterdiepte, stroming etc.
Angelieke had twee recente vondsten uit Markelo, waarvan de eerste, een
verkiezeld exemplaar, werd geschat als een stromatoliet uit het devoon.
Het andere stuk was een grote kalkachtige bol, doortrokken met bitumen. Dit
was zonneklaar een exemplaar uit de doos die Wim de Vries bij een lezing had
meegebracht waar iedereen wat van mee mocht nemen. Deze stromatolieten
stammen uit het oligoceen en zijn afkomstig uit de groeve Mine des Rois bij
Dallet in de Faille de Limange. Kennelijk gedumpt in Markelo door een lid of
een nazaat van een lid. Dat heet vindplaatsvervuiling, niet doen dus.
Jaap toonde een stuk van 36 cm lang, ooit gekocht op de Geabeurs en afkomstig
uit Theisbergstegen in de Altenglau formatie stammend uit boven-carbonische
tot permische sedimenten. Een fraai stuk en het vermelden waard omdat in de
collectie van Rob, een zwerfsteenvondst zat uit Vrasselt, een wat grijzige
stromatoliet, die toen hij werd nat gemaakt zwart bleek te zijn en als twee
druppels water leek op het stuk uit Theisbergstegen.

Stromatoliet; nat gemaakt
Ouderdom: boven-carboon/perm
Vp: Vrasselt bij Emmerik 2001-3
Duitsland
Hoogte 11 cm, breedte 10 cm
Collectie: J.Dreef
Voorheen: Rob v.d. Vlekkert

Stromatoliet:
Ouderdom: boven-carboon/perm
Altenglau-formatie
Vp: Theisberstegen Rheinland-Paltz
Lengte 36 cm
Collectie: J.Dreef

Stromatoliet uit de Visingsö-formatie 850-700 mjbp gevonden langs de oever
van het Vettermeer in Zweden.
Een stromatoliet uit Lannay in Normandië van cambrische ouderdom, nog
afkomstig van Wim en Annyta Vlasveld.
Van Rigt had Jaap op de veiling een aantal stromatolieten gekocht:

- Uit Marokko, omgeving Quarzazate, ouderdom 600 miljoen jaar, fraai
bewaard omdat het bedekt is geweest door een vulkanische afzetting
- Een algen laminaat uit Schotland, nadere gegevens onbekend
- Een stuk afkomstig uit Namibië van de Nama groep, ouderdom 550
miljoen jaar
- En de oudste uit de collectie uit West-Australië 2,4 tot 2,6 miljard jaar oud
afkomstig uit de Mc Reashale, Hammerly Range
Uit Dorset een stromatoliet uit de boven jura, gekocht op de eerste beurs van de
BVP in St, Gilles-Waals.
Uit de omgeving van Montpellier enkele oncolieten, gevonden als lokale
zwerfsteen, vermoedelijk van jura ouderdom.
Uit Bolivia uit de El Molino formatie (maastrichtien) een fraai gekleurde
stromatoliet. Recent nog vermeld in Fossilien.
Stromatoliet
Uit de El Molino formatie
Ouderdom Maastrichtien
Vp: 7 km west van Sevaruyo;
Departemento de Orure, Provincie de
Avaro; Bolivia
Afmetingen 12 * 12 * 12 cm
Collectie J.Dreef
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