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In de groeves van Winterswijk is in de loop der tijden een schat aan
dierlijke fossielen gevonden. De plantenoogst daarentegen is tot nu toe
bijzonder mager. Via pollen- en sporenonderzoek is weliswaar een tipje
van de sluier, die over de begroeiing hangt, opgelicht, maar van macroscopische plantenresten zijn alleen enkele geribde stengelachtige plantenfossielen te melden. Daarom is het van belang de vondst van een stengeltje
van een paardenstaart te melden, die de eerste auteur in 2008 in de donkere
schalies van de Boven-Trias gedaan heeft (Af b. 1).
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A FBEELDING 1 BOVEN. | De fossiele plant
met de positie van de zes ribben met de
knopen (aangegeven met streepjes)
(RGM.791567).
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Eerdere plantenresten uit de Winterswijkse Steengroeve

Pollen- en sporenonderzoek uit de groeve gaat al terug tot 1968 toen Visscher en
Commissaris, Muschelkalkgesteentes in de oude groeves nader beschreven.
Daarna onderzocht Waldemar Herngreen met groot succes de pollen en sporen van
Boven-Trias schalies alsook Onder-Jura en Onder-Oligocene kleien (Herngreen,
1989; Herngreen et al., 2005a, b; Herngreen in Klompmaker et al., 2010). Dit
was bijzonder nuttig om de precieze ouderdom van de sedimenten te bepalen.
Macrofossielen van planten zijn veel minder goed bekend. Uit de Muschelkalk
komen moeilijk te determineren geribde stengels, mogelijk van individuen uit
de Orde Isoetales (= biesvarens, een groep die behoort tot de wolfsklauwachtigen) (Herngreen et al., 2005a, b). Deze resten kwamen uit de collectie van
Henk Oosterink, die in 1986 zelf melding maakte van mogelijk drijf hout.

Vindplaats, geologie en milieu

Het plantenfossiel van deze studie is gevonden in schalies in de opgevulde
subrosiepijp (het zinkgat) in het midden van groeve III van het groevecomplex.
Deze schalies zijn daar nu niet meer aanwezig, maar schalies van vergelijkbare
ouderdom zijn nog wel zichtbaar in groeve IV. De ouderdom van beide schalies
is Rhaetien (Boven-Trias) zoals bleek uit eerder onderzoek aan tweekleppigen,

A FBEELDING 3. | Equisetum
telmateia laat hier duidelijk de lijnvormige bladeren zien die in kransen
op de knopen staan.
Bron: Kristian Peters.

pollen en sporen. De sedimenten
behoren toe aan de Sleen Formatie.
De vondst was onverwacht, want in
dezelfde schalies zijn duizenden
mariene tweekleppigen van in totaal
acht soorten gevonden, waaronder
veelvoorkomende individuen van
Isocyprina sp., Tutcheria cloacina en
Rhaetavicula contorta (Klompmaker et
al., 2010). Sterker nog, op de achterzijde van de tegenhelft van de plant is
een exemplaar van Tutcheria cloacina te
zien. Twee jaar later meldden Thuy et
al. (2012) ook de aanwezigheid van
slangsterren, allemaal behorend tot de
soort Aplocoma agassizi. Er zijn ook
visresten gevonden. De fossielen
wijzen op een marien milieu ten tijde
van de afzetting van de klei, al was
het waarschijnlijk een stressvolle
omgeving vanwege de lage soortendiversiteit. De fossiele paardenstaart
waar het hier om gaat, is duidelijk
af komstig uit een ander milieu en is
ingespoeld tussen de tweekleppigen
en slangsterren, mogelijk geholpen
door een storm.

Het fossiel

A FBEELDING 2. | Equisetum is het enige nog levende genus van de familie
Equisetaceae. Hier een voorbeeld:Equisetum telmateia uit Engeland. Bron: Rror.
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Wie het kleine niet eert, is het grote
niet weerd. Het gaat hier om een
stengeltje van 1 cm lang en 1 mm breed,
dat evenwel redelijk goed bewaard is
gebleven, zoals de foto’s laten zien.
De stengel heeft zes ribben in de
lengterichting en een zestal knopen.
Zoals bekend zal zijn, is één van de
kenmerken van paardenstaarten dat de
assen door tussenschotten in delen
verdeeld zijn (Af b. 2, 3). De lijnvormige bladeren staan in kransen op deze
tussenschotten of diafragma’s en ook
eventuele zijassen zijn op de knopen
aangehecht.

De knopen van het fossiel liggen op
ongeveer gelijke afstanden van elkaar
(Af b. 1). Interessant is dat aan het ene
uiteinde een viertal kleine ronde littekens zit (Af b. 4), wat erop zou
kunnen wijzen dat daar worteltjes
gezeten hebben. Dit uiteinde van het
stengeltje zou in dat geval in de grond
gezeten kunnen hebben.
Fossiele stammen en stammetjes van
de boomvormige paardenstaarten uit
het Carboon en het Perm (Calamites
sp.) vertonen ook vaak zo’n ribbelpatroon, maar in veel gevallen gaat
het daarbij om een afgietsel van de
centrale holte van de stam of tak.
Zulke afgietsels komen ook in het
Mesozoicum voor, hoewel in veel
mindere mate. Gezien de geringe
afmetingen van het stengeltje uit
Winterswijk is het onwaarschijnlijk
dat dat ook hier het geval is. Het zal
om een echt fossiel stengeltje gaan.
Er zit ook nog een koolstoflaagje op
het fossiel.
De enige andere tot nu toe gevonden
plantenresten zijn ook geribde assen,
die van de wolfsklauwachtige moerasplant Isoetes zouden kunnen zijn.
Deze assen vertonen geen knopen en
vier ribben. Aangezien de ribben in
de bladeren van Isoetes veroorzaakt
worden door vier luchtkanalen, kunnen we gerust aannemen dat onze
zesribbige as niet van deze plant is.

De tanden zijn daarbij het vrije deel van de afzonderlijke blaadjes. Vanaf de Trias
is Equisetites één van de belangrijkste genera van de paardenstaarten in het
Mesozoicum. Vanaf de Jura worden soorten die alle kenmerken van het recente
geslacht Equisetum vertonen, tot dit laatste genus gerekend. Zodra van een
Equisetites-soort een goed geconserveerd exemplaar wordt gevonden dat alle kenmerken van Equisetum vertoont, wordt deze soort tot het recente geslacht gerekend.
Hoewel de groep boomvormige paardenstaarten uit het Paleozoicum was uitgestorven, konden sommige Mesozoische soorten toch enkele meters hoog worden.
Zo kon Equisetites arenaceus wel 4 of 5 meter hoog worden en wordt het waarschijnlijk geacht dat deze soort secundaire diktegroei had. Equisetites muensteri
heeft stengels tot 1 cm dik en variabele knoopafstanden (Af b. 5).
Andere paardenstaart-genera uit de Trias en de Jura zijn Neocalamites en
Schizoneura, waarvan fossielen onder meer voorkomen bij het Duitse Bayreuth
en Heilbronn. Schizoneura heeft de bladeren in groepjes op de knopen staan en
heeft stengels van minder dan 1 cm dik. Neocalamites is een kunstmatig genus
voor soorten die niet bij één van de andere genera passen. De bladeren staan bij
dit genus los van elkaar op de knopen en in theorie zouden de kleine littekentjes
af komstig kunnen zijn van de bladeren van Neocalamites. Maar de knopen zijn
dan vaak wat gezwollen, hetgeen bij ons fgossiel niet het geval is. De soort
N. merianii, die in Zuid-Duitsland gevonden wordt, kon tot 2 m hoog worden
en had stammen van 2 tot 5 cm dik. Ook de soort N. lehmannianus uit de
Onder-Jura van Bayreuth heeft dergelijke afmetingen.

Determinatie

Een enigszins exacte determinatie op soortniveau lijkt onmogelijk. Daarvoor is
het fossiel veel te onvolledig. Een schede op een knoop rondom de stengel is
niet aanwezig, waarmee geen sluitend bewijs geleverd kan worden dat het
fossiel tot het genus Equisetites behoort. Toch is dit de meest waarschijnlijke
optie, omdat de Neocalamites-soorten meestal dikkere stammen hebben en
bovendien minder algemeen zijn dan Equisetites-soorten. Ook zijn de knopen
vaak wat gezwollen. Schizoneura komt wat afmetingen betreft meer in de buurt,
maar is zeldzamer dan Equisetites. Van de soort E. arenaceus zijn dunne takjes
gevonden die vergelijkbaar zijn met het hier beschreven fossiel (Kelber & Van
Konijnenburg-van Cittert, 1998). Onze conclusie is daarom: het fossiel is een
paardenstaart, waarschijnlijk behorend tot het genus Equisetites.

Achtergronden

Tijdens het Carboon voerden de
boomvormige paardenstaarten de
boventoon: de meeste soorten worden
tot het genus Calamites gerekend. In
het Vroeg-Perm, toen de uitgestrekte
steenkolenmoerassen over de hele
wereld verdwenen, liep het aandeel
van de boomvormige paardenstaarten
terug en aan het eind van het Perm
stierven ze helemaal uit. Tijdens het
Carboon en het Perm waren er ook
kruidachtige paardenstaarten, waarvan Sphenophyllum de bekendste is.
Er zijn uit die periode ook fossielen
gemeld van planten die sterk leken op
het nu nog bestaande genus Equisetum,
waarvan bv. heermoes een bekende
vertegenwoordiger is. Deze fossielen
worden gerekend tot het geslacht
Equisetites. Kenmerk voor dit kunstmatige geslacht is dat de bladeren van
een bladkrans aan de basis zijn samengegroeid tot een getande schede.

A FBEELDING 4. | Mogelijk zijn er vier littekens van wortels (aangegeven met
streepjes) bij deze knoop (RGM.791567).
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algemeenheid van dit geslacht (zie bv.
paleodb.org).
Het is niet de eerste keer dat een individu van het genus Equisetites is gevonden in Nederland. Uit het Carboon
van Zuid-Limburg zijn ze ook bekend;
de fossielen liggen in het Naturalis
Biodiversity Center in Leiden (pers.
comm. Han van de Konijnenburg).
Het fossiel uit dit verhaal is echter wel
de eerste bij ons bekende vondst van
dit genus uit het Mesozoicum van ons
land. Een voor ons land bijzonder
fossiel dus. Daarom hoort het thuis in
een museum: het fossiel is dan ook
geschonken aan Naturalis.
A FBEELDING 5. | Equisetites muensteri uit de Onder-Jura van Bayreuth in
Duitsland. Breedte van de foto 7 cm. Foto: Hans Steur.

Erkenning

Voorkomen van Equisetites

Equisetites komt niet alleen in Nederland voor, maar is op meerdere plaatsen in
de wereld gevonden in afzettingen uit de Jura en Trias zoals bijvoorbeeld op
Groenland, in de Verenigde Staten, in Iran en in Zuid-Amerika. In Europa zijn
ook diverse vondsten bekend: Equisetites columnaris en E. muensteri zijn bekend
uit de vroegste Jura van Hongarije, E. muensteri is ook bekend uit de OnderJura van Duitsland (Af b. 5), E. arenaceus is o.m. in de Boven-Trias van ZuidDuitsland gevonden, individuen van Equisetites spp. zijn gevonden in het
Rhaetien en de Midden-Jura van Zweden en een mogelijk exemplaar van
Equisetites is ook bekend uit het Rhaetien van Engeland. Deze korte opsomming is verre van compleet maar bedoeld om een idee te geven van de
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