Aptychi, anapthychi en radula’s van ammonieten.
C.J.Hom burg*)

Het fossiel dat bekend staat onder de naam aptychus (meervoud aptychi) is in het
verleden aanleiding geweest tot velerlei speculaties over een plaats in het dierenrijk. In
onderstaand artikel wordt beschreven hoe men tot de huidige inzichten is gekomen en is
zodoende een leerzaam voorbeeld van ontwikkelingen in de paleontologie.
in afbeelding 1 zien we hoe de aptychi veelal
worden aangetroffen: dich t bij een ammoniet in
de buurt van de opening (apertuur) van de
woonkamer. In dit geval bij een ammoniet uit de
Boven-Jura bij Eichstätt. Behalve in de buurt van
amm onieten zijn aptychi ook binnen de schelp
aangetroffen bij b e schadigde exemplaren en
wel in de w oonkam er (afb.2). Dat hier aanzienlijk
m inder voorbeelden van bekend zijn heeft o.a.
als oorzaak dat de am m oniet op de juiste plaats
be sch ad ig d moet zijn of b e schadigd moet wor
den. Verder zijn uit Zuid-Duitsland en het Alpen
gebied massavoorkomens bekend waarbij apty
chi als het ware 'schelpenbanken’ hebben g e 
vorm d zonder dat er amm onieten in de buurt
voorkom en. Dit gebeurde meestal in de klei- of

Afb. 2 A ptychus in de woonkam er van de am 
m oniet Sonninia arenata (Quenstedt). M iddenJura, Schotland. (Uit M o rto n ,1973).

kalkafzettingen. Men spreekt over de A p tych e n to n ’ van de Boven-Jura en de 'AptychenSchiefer’ van het Onder-Krijt. Deze concentraties
kunnen door inspoeling gevorm d zijn (m inder
waarschijnlijk) of doordat veel m ateriaal is o p g e 
lost, waaronder de am m onietenschalen.
De naam aptychus verwijst naar het feit dat er
Afb. 1 A ptychus b ij de opening van de woonka

vrijwel altijd twee sym m etrische elem enten teza
men w orden gevonden die in tegenstelling tot de

mer. N eochetoceras steraspis (O pp) m et Lameliaptychus.
1958).
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In

Verder werden ze genoem d als elementen van

Duitsland sp ra k men over 'Unfalter' (ungefaltet).
Hoewel ze door het paarsgewijs voorkomen
sterk aan Bivalvia (Tweekleppigen) doen den

wormen, onderkaken (Meek & Hayden,1864),

Bivalvia

nooit dichtgevouwen

voorkomen.

deksel van een inwendig orgaan, keelbeentje of
kaak van vissen, of zelfs een mannetje dat als
parasiet in de woonkam er van het wijfje leeft.

ken, behoren ze hier beslist niet toe. Er zijn geen
slottanden of -groeven, noch is er een mantellijn.

Tenslotte noem ik Beurlen(1957) die het onwaar

Andere wetenschappelijke aanduidingen voor
dezelfde klasse zijn Lam ellibranchiata (= b la d kieuwigen),
Pelecypoda (=b ijlvoe tig e n ) en

schijnlijk vindt dat het een afsluitdeksel betreft.
Het tw eedelige aspect spreekt dit volgens hem
tegen.

Acephala (=koplozen).

Aangezien er als zeldzam e vondsten meerdere
aptychi in één amm oniet zijn gevonden is natuur
lijk gedacht aan verorberde Bivalvia, Brachiopoden enz.

Gesteenten waarin de toch vrij zeldzam e aptychi
voorkom en bevatten meestal ook diverse andere
diersoorten, w aaronder ammonieten. Het is dus
niet zo verw onderlijk dat de opvattingen over
aptychi nogal uiteenlopend zijn geweest. Rüppel
(1829) en Trauth (1927,1936) meenden dat ze
een
functie
als
deksel
hadden.
Scalia
(1922,1923) dacht aan pantserresten van kreeftachtigen die tot in de woonkamer van de amm o
nieten waren doorgedrongen en deze zouden
hebben opgegeten. Tegen het einde van de

We zien dat na verloop van tijd de aptychi al
lengs meer in directe relatie tot de ammonieten
worden gezien. Van de vele genoem de functies
die voor de aptychen zijn aangenom en is die van
deksel overgebleven (afb.3).
Deze m ening is in vrijwel alle hand- en leerboe
ken over paleontologie verm eld, althans in de
diverse boeken tot 1983 die ik er op nagekeken

Krijt-periode zou dit zelfs tot het uitsterven van
de amm onieten hebben geleid. Om gekeerd

heb. Er zijn uitzonderingen, nl. het Paläontologisches W örterbuch 2e druk van Lehmann uit 1977

m eende Von Meier (1831) dat de ammonieten
"die Aptychen-Tiere” uitgeroeid hebben.

en Spezielle Paläontologie Teil 2 van Ziegler uit
1983. Tot deze mening heeft een artikel van

Afb. 4 R econstructie van een am m oniet m et

Afb. 3 A m m oniet m et A ptychus lam ellosus als
deksel. Maim, Solnhofen. (Uit Zittel).
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’h o e d ’ (K opfkappe) waar de a p tychi zijn ingeslo
ten. De armen, waar niets over bekend is, zijn
ge teke n d n a a r het voorbeeld van Nautilus. (Uit
Schindewolf)
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Schindew olf uit 1958 sterk bijgedragen. Hoewel
diverse auteurs in de Treatise on invertebrate
paleontology (Moore, 1957) zich nog voorzichtig
opstellen is gedurende een internationaal zoölo
gisch congres in 1958 hierover een uitspraak

OVER AMMONIETEN EN VERWANTE
DIERGROEPEN
De Cephalopoden (Koppotigen, Inktvissen) vor
men één van de Klassen van het Fylum der

gedaan en wel vóór de functie als deksel. Het
artikel van Schindewolf verscheen een jaar na
d e ’Treatise’, deel L, dat over Am m onoidea gaat.

Mollusken (W eekdieren). De Klasse is onderver

Hij m aakt een vergelijking met de 'hoed' van de

O nderklassen
volgt:

Nautilus (afb.4) en de opercula (deksels) van

deeld in vier Onderklassen, zie afb.5. De heden
daagse opvatting over de relaties van de vier
is volgens Holland

(1979) als

G astropoden en schrijft o.a.: "Daar echter voor

Uit één van de O rdovicische Orden heeft zich de

veel auteurs de bewijsstukken die er tot op he
den zijn niet voldoende schijnen te zijn, w ordt

O nderklasse Bactridoidea ontwikkeld, waarvan

hier een nieuwe vondst beschreven, die volgens
mij boven elke twijfel is verheven” en verder

stammen. Hieruit hebben zich in het Boven-Siluur de Am m onoidea ontwikkeld. De Coleoidea

naar ik hoop ook de hardnekkigste scepticus
ervan zal overtuigen dat de Aptychus een sluit-

zijn w aarschijnlijk in het Boven-Devoon tot ont

deksel van de amm onieten is en niet anders"
(vertaling van de auteur).

de vroegste exem plaren uit het M idden-Siluur

w ikkeling gekomen. De oudste vondsten hiervan
betreffen Belemnieten uit het Onder-Carboon.
De Coleoidea werden vroeger als Dibranchiata
(Tweekieuwigen) aangeduid. Het zijn dieren met
een inwendige schelp. Behalve de Belemnieten

R ecent
T e r t ia ir

behoren hiertoe de Sepioidea, de tienarm ige
inktvissen. De drie andere onderklassen hebben
uitwendige schelpen.

Krijt

VORM EN BOUW VAN DE APTYCHI

Jura
Trias

Zoals eerder gezegd is de vorm van de gepaard
voorkom ende aptychi m osselachtig, zij het nooit

Perm

samengevouwen. Van de enkele aptychus is de
buitenrand boogvorm ig en ook de voorzijde is in

Carboon
D evoon

de m eeste gevallen uitgebogen. De rechte zij
den raken elkaar. Bij een gunstige fossilisatie is
te zien dat de uit ca lcie t gevorm de aptychi door

Siluur

een dunne, hoornachtige substantie met elkaar

O r d o v ic iu m

I

Cambrium

verbonden zijn. Evenals bij Bivalvia is de buiten
rand lichtelijk gewelfd (convex), terwijl de bin
nenzijde iets is ve rd ie p t (concaaf, zie afb. 7a).
Deze binnenkant is glad, hoewel er soms fijne
groeilijnen op te zien zijn (afb.6a). De buitenkant

Afb. 5 Het optreden van Cephalopoda in de
stratigrafie en de evolutionaire verwantschap
van de vier onderklassen. De breedte van de
kolom m en g e e ft het aantal soorten aan en niet
het aantal individuen (naar H o lla n d ,1979 en
Moore, 1952)
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is glad of voorzien van versieringen zoals we ook
op diverse Bivalvia kunnen aantreffen, nl. glad,
met of zonder poriën, korreltjes (granula) of fijne
stekels (afb. 6b). De parallel verlopende groeven
tonen dakpansgew ijs over elkaar grijpende lijs
ten die in som m ige gevallen verdikt zijn. In de
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en het Trias. In Jura en Krijt zijn ze daarentegen
op som m ige plaatsen in overvloed te vinden. De
lengtem aten liggen tussen de 4 en 40 mm; afme
tingen die gerelateerd zijn aan de maten van de
amm onieten. O ver de fijnere bouw van de hoorn
achtige anaptychi is weinig bekend. Verm oede
lijk om dat deze organische stof slecht behouden
blijft. Dat is tevens de reden waarom ze zo
weinig gevonden worden.
Van de verkalkte aptychi zijn dunne doorsneden
gem aakt. Daaruit blijkt dat de calcietkristallen in
een matrix van chitine zijn afgezet en dat zij een
Afb. 6 M orfologie van Spinaptychus uit het Onder-Krijt: a. binnenzijde m et groeilijnen; b. b u i
tenkant. (U it Moore, 1957)

vrij stevig m iddendeel van variabele dikte vor
men. Aan d e bolle bovenzijde bevinden zich
m eerdere laagjes dunne calcietplaatjes met een
regelm atige rangschikking. Vanaf de holle bin
nenkant zien we prism atische calcietkristallen
die w eliswaar ook een zekere geordende g e 

system atiek worden ze benoem d naar de uit
w endige vorm en de ornam entatie. Deze toont
soms zeer fijne verschillen, zie afb.7a-f.
Naast de aptychi worden anaptychi onderschei
den. Dit zijn eenvoudige gebogen schijfjes, die
geen calcie t bevatten maar chitineus of hoorn
achtig zijn. Volgens Schindewolf e.a. zouden zij
evenals een paartje aptychi de woonkam er van
am m onieten afsluiten, zij het dat ze net als de
aptychi niet rondom tot aan de rand reiken, zoals
a fb .8 laat zien. Zowel aptychi als anaptychi ko
men voor vanaf het Devoon tot het einde van het
Krijt. Ze zijn echter zeldzaam in het Paleozoïcum

C

laagdheid vertonen maar toch een 'roffeligheid'
bezitten.
Verm oedelijk werd calciet eerst als plaatjes afge
scheiden waarna deze later door rekristallisatie
in de prism atische vorm overgingen, zie afb.9.
Vergrote doorsneden van het prism atische deel
van enkele typen van aptychi zijn te zien in
a fb .10. Zowel de buiten- als de binnenzijde van
het calcitische m iddendeel was bedekt met een
dun chitineus laagje dat bij uitzondering nog
aanwezig kan zijn.
De aptychi hebben, in tegenstelling tot de anap
tychi, een eigen naam geving en 'system atiek’

d

e

Afb. 7 Enige variaties van de versieringen van aptychi: a. Lamellaptychus, buitenkant en dw arsdoor
snede, M idden-Jura/O nder-Krijt; b. Pseudostriaptychus, O nder-Krijt; c. Laevilam ellaptychus, Jura/
Krijt; d. C ornaptychus, O nder/M idden-Jura; e. Rugaptychus, O nder-Krijt; f. Granulaptychus, M iddenJura/O nder-Krijt. M aatstreep = 1 cm.
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gekregen. O m dat van de meeste amm onieten
geen aptychi of anaptychi bekend zijn is het niet
m ogelijk gebruik te maken van de naam geving
die voor ammonieten geldig is. Bovendien is
gebleken dat bepaalde typen van aptychi bij
m eerdere genera of families van amm onieten
voorkomen. Van de 15 typen van aptychi die in
de 'Treatise' zijn beschreven zijn de meest alge
mene typen op afb. 11 afgebeeld. (tabel I)
Met bovenstaande gegevens lijkt het vraagstuk
van de aptychi opgelost te zijn. Toch bleven er
voor een aantal paleontologen nog vragen
overeind. Indien de aptychi, evenals de schelp,
door de buitenste laag cellen van het mantel-

Afb. 9 Schem atische doorsnede van een Laevaptychus (Malm). De tp a r a lle l lopende lijnen
worden g e vo rm d d o o r fijne lam inaire calciet. Het
g e deelte m et dw arsstreping is een gedeelte
waar de caicietplaatjes zijn gerekristalliseerd tot
rhom boide kristallen. (Uit Schindewolf)

weefsel van de ammoniet zijn afgescheiden,
waarom zijn ze dan als ca lcie t afgezet, terwijl de
am m onietenschelp van aragoniet is? Een be 
paald type cellen kan immers maar één soort
materiaal afzetten.
W aarom zou de deksel uit twee min of meer
scharnierende delen bestaan? Dat is noch bij de
huidige Nautilus, noch bij andere diergroepen
het geval. Bij de ongew ervelde dieren bestaan
ze altijd uit één stuk. En de belangrijkste vraag:
waarom sluiten ze de opening niet volledig af?
Dat mag van sluitdeksels (opercula) toch wel
verw acht worden!

a

b

c

Afb. 8 A n a p tych i uit het Lias, als deksels g e te 
kend in de m ondopening van de am m onieten
waarm ee ze g eassocieerd zijn: a. A m altheus; b.
Pleuroceras: c. M etophioceras; d. Euasteroceras; e. Alsatites; f. Psiloceras.
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Afb. 10 Vergrote doorsneden van 3 typen a p ty
chi. Alleen b ij C is de lam inaire ca lcie t getekend.
A. Laevaptychus: B.Lam ellaptychus; C.Punctaptychus (naar Zittel).
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Afb. 11 Schem atische tekening
van de m ee r algem ene typen
aptychi.
a. Cornaptychus, b. Striaptychus c. Granulaptychus, d. Lam ellaptychus,

e.

Praestriapty-

chus, f. Laevaptychus.

EEN ANDERE KIJK

lien door het gletsjerijs verplaatst en als morene
achtergelaten. Dit w ordt het "Ahrensburger Ge-

Een tiental jaren na de aanvaarding van aptychi
en anaptychi als bescherm ende deksels ver
schenen in 1967 twee artikelen van achtereen
volgens Lehmann en Closs in het Pal&ontologisches Zeitschrift waarin aptychi en anaptychi
werden beschreven als zijnde onderdelen van
het kauw apparaat van ammonieten en goniatieten (een prim itief type ammoniet). De g e g e 
vens waren onafhankelijk van elkaar verkregen.

sch ie b e ” genoem d. Een groot deel van deze
"Lias-K ugeln” is om am m onieten gekonkretiseerd, voornam elijk rond de soort Eleganticeras
elegantulum (Young & Bird, 1928). In 1966 heeft
Lehmann aan de hand van dit m ateriaal kunnen
aantonen dat er een m orfologisch verschil be
staat tussen de twee geslachten van deze soort.
Uit de dunne doorsneden, die voor dit onderzoek
nodig waren, bleek dat het fossilisatieproces hier

Sindsdien hebben vooral Lehmann en zijn m ede
werkers tot 1987 een twintigtal studies over deze
nieuwe interpretatie gepubliceerd, die de juist

tam elijk gunstig was verlopen. Er zijn onder an
dere resten van de kropm aag en om hulsels van

heid hiervan bevestigen.

bracht hem er toe in de am m onieten van dit

Lehmann was oorspronkelijk op zoek naar radula's. Dat zijn kleine hoornachtige plaatjes met

materiaal naar radula’s te gaan zoeken. Van
bijna 300 voornam elijk kleinere exem plaren van
E.elegantulum werden m ediane doorsneden ge

rijen van tandjes die, met uitzondering van de

eieren aangetroffen. De bijzondere fossilisatie

Bivalvia, bij vrijwel alle levende mollusken voor

maakt, In slechts 4 gevallen waren aptychi in de

komen. Zij schrapen, raspen of verkleinen het
voedsel of spelen een rol bij het slikken. Zowel hij
als Closs hebben radula’s gevonden, w aarover

woonkamer te zien. Ze bevonden zich op o nge
veer 1/3 afstand van de opening en wel aan de
ventrale zijde (a fb .12). In alle gevallen was iets
hoger een tweede hoom laagje te zien en bevond

later meer.

zich tussen de laagjes een radula. Om de bouw
Bij de stad A hrensburg dicht bij Ham burg bevin
den zich een aantal kiezelgroeven waarin vrij
veel kogelvorm ige kalkkonkreties zijn gevonden.
Deze werden in het onderste Lias epsilon (Onder-Toarcien) gevorm d en tijdens het W eichse-

70
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van de aptychi en de andere delen goed te leren
kennen werden een paar exem plaren dwars
door gezaagd en de zaagvlakken aangeslepen.
Deze werden gefotografeerd en getekend. Hier
na werd weer een laagje van 0,1 mm afgeslepen,

juli-dec. 1988

fossielen

Aptychen

Tijdvak

Voorkom en in /b ij

C ornaptychus

O n d e r-Ju ra /
M idden-Jura

H ildoceratidae, H arpoceratidae,
G ram m oceras, Leioceras,
Sonninia, Hecticoceras.

Lam ellaptychus

M id d e n -Ju ra/
O nder-K rijt

H aploceratidae, Fylloceratidae,
N eochetoceras, Opelliidae,
T aram elliceras.

P raestriaptychus

M id d e n -Ju ra/
O nder-K rijt

Stefanoceras, N osm annites,
P arkinsonia, Kepplerites,
Kosmoceras.

G ranulaptychus

M id d e n -Ju ra/
O nder-K rijt

Perisfinctinae, G arantiana,
Subplanites, Stefanoceras,
Lithoceras

Striaptychus =
Synaptychus

Boven-Krijt

Scafitidae, Stefanotidae,
Perisfinctidae.

Laevaptychus

B o v en -Ju ra/
O nder-K rijt

A spidoceras, H ybonoticeras

Paleozoicum

M anticoceras, G oniatites

T rias

Arcestes, T rachyceras,
M onofyllites.

Ju ra

Protoceratidae, A ratitidae,
L iporoceratidae, A m altheidae,
Eoderoceras

Krijt

L ytoceratina, Desm ocerataceae

A naptychus

TABEL I

gefotografeerd, getekend enz. Bij dit materiaal
waren soms meer dan 100 doorsneden nodig

ge resultaten, zij het dat daarbij variaties in de
vorm van de kaken werden gezien. O p grond

om een volledig beeld te verkrijgen. Aan de hand

van deze waarnem ingen kunnen we veronder

van de tekeningen werd een m odel gem aakt van
de aptychi en de bovenliggende delen waarbij

stellen dat alle amm onieten twee kaken hadden,

bleek dat deze samen de onder- en de boven
kaak vorm den van "das Am m onieten-Tier". Op
dezelfde m anier werd in latere jaren een aantal

tie, waarvan de onderste onder de naam anaptychus als fossiel bekend staat. Bij ongeveer 2/3
van de amm onieten zijn harde calcietplaten op

andere soorten onderzocht met overeenkom sti

de buitenkant van de anaptychi afgezet: de apty-
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beide bestaande uit een hoornachtige substan
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chi, zie a fb .13.
Tijdens het sterven verblijft het dier meestal in de
woonkamer.
- Bij een langzam e vertering kunnen de verschil
lende organen in de woonkam er fossiliseren
(a fb .14).
- Bij een snelle vertering, gepaard gaande met
de vorm ing van verteringsgassen, kan de inhoud
tot buiten de woonkam er geperst worden. Het
meeste m ateriaal zal dan door het zeewater of
door aaseters afgevoerd worden, of het diffun
deert in het om gevende sediment, waarbij de
zware aptychi dicht bij de m ondopening achter
blijven.
- Ook is het m ogelijk dat het dier is gestorven
terwijl het buiten de voorkam er stak, bijvoorbeeld
bij een snelle verstikking door zwavelwaterstof
(H2S). Deze stof werkt verslappend op de spie
ren, zodat het dier zich niet meer binnen de
schelp kan terugtrekken.
In het tw eede en derde geval zal de chitineuze

Afb. 12 M ediane doorsnede van Eieganticeras

substantie vrijwel altijd verdwenen zijn. Het ach

elegantulum van Ahrensburg, Onder-Toarcien.

terblijven van een aptychus of een anaptychus
precies op de opening van de woonkamer is dus
een grote uitzondering. Juist deze uitzondering
heeft aanvankelijk tot een verkeerde interpretatie

O K =onderkaak, Rad =raduia, BK =bovenkaak.
De w oonkam er is 3/4 winding; de kaken hierin op
± 1 /3 afstand van de opening.(Lehmann, 1967)

geleid.

APTYCHI EN LEVENSWIJZE
Vrijwel zeker waren amm onieten niet in staat met
hun kaken te bijten. Dat is wél het geval met de
m eeste recente inktvissen. Zo kunnen sepiasoorten met hun 'pap e g a a ie n be k’ niet alleen
schade

veroorzaken

in m osselbanken,

maar

men zijn bekeken -recent en fossiel- is het fu n cti
onele beeld duidelijker gew orden. Het is bijvoor
beeld zeer onw aarschijnlijk dat amm onieten g ro 
tere prooidieren konden aanvallen of er stukken
af konden bijten. Daartoe zijn de hoornachtige
kaken niet sterk genoeg, hoewel ze, doordat de
voorranden om geslagen zijn, als hetware ge

ook ten opzichte van de oesophagus (slokdarm )

flenst, wel een nagelachtige stevigheid bezaten.
De kaakranden waren niet scherp (a fb .13). Ver
m oedelijk leefden ze van op de bodem levende
dieren, w aarbij we moeten denken aan kleine
kreeftachtigen, jonge of hoornschalige brachiopoden, ostracoden, foram iniferen, bryozoën, cri-

een grote bew egelijkheid gehad hebben. Het

noïden en je u g d ig e amm onieten. In enkele am 

voedsel kon hoogstens enigzins geplet of fijngedrukt w orden, m aar in geen geval echt vermalen.

monieten zijn opeenhopingen van zeer kleine
aptychi gevonden, maar ook skeletdeeltjes van
grotere eencelligen. Of dit alles ook o p gaat voor

zelfs de stevige schelp van een Pateiia verbrijze
len. Bij de ammonieten verstevigden de kaken
de m ondholte, waarbij we de bovenkaak als
gehem elte kunnen zien en de onderkaak als het
tegenstuk. Ze moeten onderling van elkaar, maar

D oordat in de laatste jaren ook andere organis
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Afb. 13 M odellen van kaken van ammonieten, a. Psiloceras, de onderkaak is een anaptychus.
b. H ildoceras. de onderkaak is door een p a a r aptychi bedekt, hier Cornaptychus. (Lehmann, 1967).
de zeer grote am m onieten met een diam eter van

ken moeten worden opgevat krijgt een aantal

m eer dan 2 m eter weet ik niet.
Met het inzicht dat de an-/aptychi als onderka-

van de reeds genoem de vragen een antwoord.
Als de an-/aptychi geen o percula zijn vervalt de
vraag waarom ze de opening niet geheel afslui
ten. Aangezien de aragonitische am m onietenschelp door het mantelweefsel is gevorm d, maar
de kaken -en daarop later de aptychi- door an
der weefsel, wekt het m inder verw ondering dat
er een verschil in kristalvorm is tussen de schelp
en de aptychi. Wel is er nu een nieuwe vraag
opgekom en, nl. naar de functie van de calcietafzetting op de anaptychus. Laten we eerst naar
de relatieve afm etingen van de aptychi kijken.
Van specim a uit vier superfam ilies uit de Jura is
de lengte van de aptychi gem eten ten opzichte
van die van de woonkam er en uitgedrukt in pro
centen. Deze waarde bleek zeer konstant te zijn
en wel gem id d e ld 15,4% met een standaardaf
wijking van 1,04%. De lengte van de w oonka
mers bleek zeer variabel tussen de verschillende
groepen, maar tam elijk konstant binnen één
soort te zijn. Van jonge am m onieten met een

Afb. 14 De plaats van de bovenkaak (BK), de
onderkaak (OK), de radula (R), de oesofagus

doorsnede van 1,6 mm tot volwassen exem pla
ren van m eer dan 200 mm was de verhouding

(Oe) en de kropm aag (M) m et ostracoden in de

±15% , We kunnen zeggen dat de aptychi o n g e 

w oonkam er van Arnioceras, Lias alpha, Yorkshi
re. (Lehmann, 1972)

veer 1/6 deel van de lengte van het d ier be
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En dan de anaptychi, deze zijn breed-bootvormig. Er is een verschil in relatieve afmetingen

g eringe wrijvingsweerstand te kunnen overwin
nen. Recente inktvissen w aaronder Nautilus,
kunnen zich vrij snel voortbewegen met hun

van de twee kaken tussen recente en fossiele
soorten cephalopoden. Bij recente dieren is de
lengte van de onderkaak ongeveer de helft van
die van de bovenkaak. Er bestaan ook verschil

spuittrechter, die als een straalm otor werkt. Aan
genom en w ordt dat ook de amm onieten in het
bezit waren van zo ’n spuittrechter of hyponoom,

len in de afm etingen en de aanhechtingsplaat
sen van de kaakspieren tussen recente en fos

zij het wat m inder gespierd. (De hyponoom werd
vroeger siphon genoem d, m aar deze term is

siele cephalopoden (Lehmann,1976). Gezien
deze bouw veronderstelt Lehmann dat het dier in
staat was de onderkaak zover naar voren te

verouderd en het gebruik ervan is verwarrend.)
Het m oderne co n ce pt is dat prim air de chitineuze anaptychus is gevorm d, waarop secundair bij

bewegen dat het als schep zou kunnen dienen
voor het verzam elen van kleine prooidieren. Een
dergelijke bew eeglijkheid is ook van andere re
cente dieren bekend (Barnes,1980). Nadat de

een groot aantal calciet is afgezet: de aptychus.
O ver de functie van dit calciet veronderstelt Leh
mann in zijn boek (1976) toch weer de m ogelijk
heid van een rol als afsluitm echanism e, m is

m ónd gevuld was met zeewater en voedseldeelt-

schien uit eerbied voor zijn beroem de landge

je$ zouden de twee kaken vooral de taak hebben

noot Schindewolf. Morton & Nixon (1987) geven
drie functionele voordelen voor de verkalkte ap
tychi als onderkaak.
1. De calcietplaatjes vergroten het gew icht van

hêt overtollige water te verwijderen, De vorm van
de kaken wijst hierop, (Morton e.a., 1987). On
w aarschijnlijk is dit niet, zoals afbeelding 15 aan
toont. De rand van de onderkaak is verm oedelijk
dich t boven de bodem voortgeschoven. M ogelijk
was er wel een direct kontakt met het sediment,
maar de kracht waarm ee de ammonieten zich
konden voortbew egen was te zwak om zelfs een

de onderkaak en beïnvloeden de stabiliteit en
-in m indere m ate- het drijfverm ogen van het
dier. Dit kan belangrijk zijn als de ammoniet
genoodzaakt is de m ondholte en de onder
kaak dicht bij de bodem te kunnen houden

Afb. 15 R econstructie van een Psiloceras in nor
male zwem houding. De plaats van de kaken is
do o r puntlijnen aangegeven. (Lehmann, 1970)
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als het zich voedt.
2. Met de aptychi is de kaak en de mondholte
stijver, hetgeen een voordeel kan zijn als gro
te w aterm assa's door een 'filter' moeten wor
den w eggeperst met het doel de voedseldeeltjes achter te houden. De vorm van de
kaken en de relatief grote afmetingen van de
onderkaak zijn met deze rol in overeenstem 
ming.

DE RADULA
Zowel Lehmann als Closs publiceerden in 1967
niet alleen over de kaken, maar ook over de
vondsten van radula’s. Het betrof zowel radula’s
bij amm onieten uit de Jura als goniatieten uit het
Boven-Carboon. De radula is kenmerkend voor
de Mollusken met uitzondering van de Bivalvia.
Het is een tong-achtig voor en achterwaarts be

3. Verkalking kan de m ondholte bescherm en te 

wegend bandje dat zich bij de m ondholte be-

gen ruw materiaal in de bodem tijdens de
voedselopnam e.
Mijns inziens is vooral het eerste argum ent van
belang. Bij het gedeeltelijk verlaten van de woon
kamer gaan de aptychi mee. De schelp zal door
het verplaatsen van het zwaartepunt, enigzins

vindt.(afb.14) De radula is met kleine tandjes of

wentelen w aardoor de mond tegen de grond

vorm en (afb. 16,17). Zowel de tong als de tandjes
zijn van chitine-achtig materiaal. De lengte van
de radula is bij de ammonieten niet nauwkeurig

w ordt gedrukt. Door het verplaatste calciet zal
de 'verankering' gunstiger zijn (afb .15). He’t is
natuurlijk m ogelijk dat alle drie de factoren een
rol hebben gespeeld. Niet alle ammonieten heb
ben in precies het zelfde milieu geleefd. Ze
zullen verschillende niches (soort-eigen m icro

plaatjes bezet. Bij recente slakken zijn deze der
mate ’persoonlijk’ voor elke soort dat ze voor
determ inatie worden gebruikt. Bij de amm o
nieten zijn de tandjes in dwarsrijen van 7 ge
plaatst en hebben ze ook hier kenmerkende

bekend, m aar kan bij een dier met een schelp
van 30 mm meer dan 6,5 mm zijn. Bij Eoasianites
zou dit neerkomen op ongeveer 12 dwarsrijen,

milieus) bezet hebben. Het is m ogelijk dat ver

dus in totaal zo’n 84 tandjes.
Bij do huidige G astropoden heeft de radula een

schillen in niches invloed gehad hebben op de
zwaarte van de calcietafzetting. Voor zover mij
bekend is hier nog geen onderzoek naar ge
daan.

schraapfunctie. In fossiele slakken zijn ze nog
niet gevonden, m ogelijk iets om naar te zoeken.
Bij de amm onieten hebben ze waarschijnlijk een
rol bij het slikken gespeeld op d at het voedsel

Afb. 16 Tekening naar een foto
van de radula van de goniatiet
Eoasianites sp.1. Hoewel ver
drukt en enigzins b e sch ad ig d
zijn de dwarsrijen van 7 tandeng o e d te zien ( Closs, 1967). Teke
ning van de auteur, m aatstreep
= 2 mm.

Afb. 17 Schem atische

tekening

van

in

radulatanden

een

dwarsrij.
a. Eieganticeras; b. Arnioceras;
c. Eoasianites. (Lehm ann,1976).

vita marina

zeebiologische dokumentatie

juli-dec. 1988

fossielen

m aar één kant op kon gaan.

ook besch ad ig d e fossielen goed te bekijken en

De aandacht van paleontologen voor recente
dieren om bouw, functie en ge d ra g van uitge
storven diergroepen beter te kunnen duiden is

deze niet te snel weg te werpen. Uit het inwendi
ge zijn wellicht nieuwe gegevens te verkrijgen.

van groot belang. In het bovenstaande hebben
we gezien hoe moeizaam dit kan gaan en hoe dit

Bovenstaand artikel is oorspronkelijk verschenen in

soms to t een verkeerde interpretatie kan leiden.
Tevens blijkt uit dit artikel dat het zin kan hebben

G ro n d bo o r en H am er (1988). Wij danken auteur en
redaktie voor d e m edew erking aan deze overnam e.
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