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Op 16 januari ging het over sponzen uit het krijttijdvak, zogenaamde
krijtsponzen.
Jaap had materiaal meegenomen uit de groeve Höver bij Hannover, Villers sur
Mer, Paulmy, de stranden van de Oostzee en de groeves in het WWW-gebied
(Wilsum, Wielen, Westerhaar). Dit laatste is het belangrijkste gebied voor het
verzamelen van fossielen uit het oostelijk grind.
Louis had gewoonte getrouw weer wat flinke stukken meegenomen waaronder
een vuursteen uit de keileem groeve van Markelo van een kilo of vier met daarin
een Ventriculites beker van wel 14 cm.
Angelieke had van diverse vindplaatsen sponzen meegenomen onder andere ook
van Luc sur Mer (bathonien), die gedetermineerd moesten worden. Dat lukte
lang niet altijd.
In 2014 hebben we de krijtsponzen ook al eens onder de loep gehad, zie de
nieuwsbrieven 67 en 68.
Hier in deze nieuwsbrief concentreren we ons op bijzonderheden die de vorige
keer niet aan de orde zijn geweest.
Om te beginnen de bekerbodem bij twee van de meest voorkomende sponzen:
Coscinopora en Rhizopoterion.
Bij de eerste begint deze in het wortelcomplex, vrij laag dus. Terwijl die van de
Rhizopoterion een aantal centimeters boven het wortelcomplex begint.
De derde veel voorkomende spons is uit de familie Dorydermidae: de veelal
zwaar verkiezelde Doryderma, gekenmerkt door een enkel cylindrische vorm.
Een tweede lid van deze familie is de struikvormig vertakte Brochodora. Waar
Jaap een mooi aangeslepen exemplaar van heeft, die prachtig de skeletnaalden
laat zien.

Skeletnaalden van de spons
Brochodora roemeri
Parkinson 1808
Tijdvak: cenomaan
Beeldbreedte: 3,5 mm
Vp: Balderhaar – Duitsland

Een bijzondere spons uit de collectie van Rob is er een met meerdere osculi.
Deze zijn meer dan 10 mm wijd. Het gaat hier, naar ik meen, om een
Tremabolites megastoma.

Krijtspons: vml Tremabolites megastoma, met rechts een close up van een
osculum
Lengte 8 cm, Ouderdom: campanien
Vp: Wilsum Duitsland 1999
Collectie J.Dreef voorheen Rob van de Vlekkert

Een tweede interessante spons met meerdere osculi is Polyblastium recamosum,
Die er uitziet alsof aan de zijkanten van de spons kleine spruitjes groeien.
Een nog onbekende krijtspons met meerdere osculi lijkt op het eerste gezicht
wat op de ordovicische spons Vankempenia erratica.
Onbekende krijtspons
Met meerdere osculi
Lengte 6 cm
Tijdvak Campanien
Vp: Wilsum Duitsland
Collectie: J.Dreef
voorheen Rob van de Vlekkert

Verder natuurlijk aandacht voor de rammelspons Plinthosella en een fraai
exemplaar van de labyrintspons Plocoscyphia.
Van het Oostzee-eiland Arendshoop toonde Jaap twee augurksponzen:
Aulaxinia, een exemplaar van 11 cm en een exemplaar van 12 mm.

In het oostelijk grind komen zo af en toe steelfragmenten voor van de
paddestoelspons: Coeloptychium, een hoed werd getoond van de groeve Höver.
Ook uit Höver eeen forse Turonoa variabilis.

In het materiaal van Villers sur Mer komen flinke sponzen voor uit het
cenomaan. De bekendsten zijn Hallirhoa costata en Chenendopora undulata.
Verder getoonde sponzen van Villers sur Mer zijn: Discodermia, Syphonia
pyriformis en de labyrintspons Exonthesis. Een Chenendopora gratiosa, breder
en lager dan de undulata was Jaap te zwaar om mee te nemen.
Sponzen zijn in Villers sur Mer een soort bijprodukt, de meeste belangstelling
gaat uit naar fossielen uit de jura.
Afgebroken beker van
Chenendopora undulata
Diameter 8 cm
Tijdvak campanien
Vp: Villers sur Mer 2004
Collectie: J.Dreef

In Luc sur Mer zoek je brachiopoden en zee-egels, het gaat hierbij om fossielen
van bathonien ouderdom, een etage uit de Dogger.
Angelieke had een leuke kleine sponzenkolonie van dit strand: Limnorea
mamillosa.
Van het materiaal uit Paulmy werd zowel mooi wit groeve materiaal getoond als
bruinrood verkiezeld materiaal van de akkers. Zie verder nieuwsbrief 68

Literatuur:
- Fossiles de France et des régions limitrophes. Guides Géologiques Régionaux
door J-C. Fisher
- Fossilien aus dem Campan von Hannover door de Arbeitskreis Paläontologie
Hannover
- Gea 1983-3, een themanummer over sponzen.

- Zwerfsteenfossielen van Twente door H.Krul
- Fossilien Westfalens: Teil1: Invertebraten der Kreide door Kaever e.a.
- Les Spongiaires des formations argilo-siliceuse Sénoniennes door P.Auxerré
en anderen
- www.fossiel.net
- Dominique.millet2.free.fr
- www.cretaceous.de
J.D.

