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voor het eerst in het boven-Paleozo.i.cum

(Carboon of Devoon) van Noord-Amerika.
De familie kende daarna slechts een trage
start, gevolgd door een flinke terugval op
het einde van het Perm.

Het Trias bracht

dan weer een biina explosieve toename in
het aantal taxa, waarbii de familie, vanaf
het boven-Trias over de hele wereld verFiguur

59.8.

AGASSIZ,

Acrodus

spreid raakte. Ook in het Jura en het Kriit
undu`atus waren de Acrodontidae goed vertegen-

1839.

Luxemburg, Beigië ,. GEr::e'd/oP;°aï; Woordigd. De gevolgen van de bio.crisis
Sinemuriaan ; breedte 23 mm ,. naar OP het einde Van het Kriit waren echter

Casier.

zwaar. Van één soort is geweten dat ze
wist te overleven tot in het Thanetiaan

(Paleoceen). Daarna schiint de familie van de aardbodem verdwenen te ziin.

Figuur 59.9. Acroc/us anni.ngae AGASSIZ, 1837 ; reeks tandplaten.

Lyme Regis, Dorset,

Engeland ; Sinemuriaan ,. beeldbreedte 170 mm ,. naar url "data.nhw.ac.uk''.

AcrocJus en Asteracanthus ziin veruit de belangriikste genera.

In het

Sinemuriaan van de Gaume (Belgisch Lotharingen) werden tanden gevonden
van Acrodus undulatus (+.ig. 59.8), A. nobilis (") en A. anningae.

Van deze

laatste soort ziin uitstekend bewaarde, aaneengesloten tandplaten bekend uit
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Terwiil

de

orde

der

Pycnodontiformes

naar

alle

waarschiinliikheid

monofyletisch is, is dat niet het geval voor de suborde der Gyrodontoidei, die
vriiwel zeker parafyletisch is.

afgeleid.

De Pycnodontoidei ziin er vermoedeliik van

Om zuiver opportunistische redenen heb ik de groep hier toch

behouden als een afzonderliike entiteit.

De rug- en anaalvin van Gyrodon-

toidei ziin voorzien van kleine schubben, kenneliik een primitief kenmerk, dat

bii de Pycnodontoidei verdwenen was.

De suborde der Gyrodontoidei wordt

onderverdeeld in drie families.

Gyrodontoidei ziin voor het eerst opgedoken in het Noriaan (bovenTrias) van ltalië, met twee soorten, van de inmiddels opnieuw verdwenen,
kleine familie der Brembodontidae.

Vreemd genoeg ziin dat niet eens de

meest primitieve Gy`rodontoidei die men kent, hetgeen impliceert dat de

oorsprong van de groep en van haar drie families in een nog verder verleden

gezocht moet worden.
Van alle Gyrodontoidei staat het
genus Mesturus het dichts bii de meest
primitieve grondvorm.
Men heeft er
een afzonderliike familie voor gecre-

eerd : de Mesturidae.

Het genus ver-

scheen voor het eerst in het Calloviaan

van Oxfordshire, Engeland, met Mesturus Íeedsi. (fig. 62.1 ), waarvan alleen

maar ge.i.soleerde tandplaten
den werden.

zeldzaam.

gevon-

Ze ziin bovendien erg

Het gebit van Mesturus

Íeeds/. komt vrii goed overeen met verwondingen,

die

ziin
vastgesteld
1\J

op

ggiïäujd,s:1,2:e!5Eígï;;S#::;:p:esstt;rb:oe:;8vg:hjá::heaj:nn:::'n(2)amn::,ee,i:knm:naft:Z:I:::
Oxford Clay, Calloviaan ,. breedte 33 mm ,. vis actief iacht op dat soort weeknaarMatheau-Taven.
dieren. Ziin gebit is immers bii uitstek

geschikt om harde schalen te kraken.
Beter en meer volledig bewaarde exemplaren van Mesturus verrucosus (fig.
62.2), uit de Lithostratigrafische Kalksteen van Solnhofen (onder-Tithoniaan,
Zuid-Duitsland), maken duideliik dat het een 30 ä 40 cm lange, ziidelings

afgeplatte, vrii gedrongen vis moet geweest ziin.

Een derde soort, Mesturus

cord/.Ííero, wordt aangetroffen in het Oxfordiaan van de Chileense Andes (3).
Mi.cropycnodon

uit het Cenomaniaan

(boven-Kriit) van

Kansas,

USA, is

vermoedeliik de iongst gekende vertegenwoordiger van deze kleine familie.
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Figuur 62.7.

Turbosci.netes egertoni. (THIOLIERE,1852).

Ettling, Beieren, Duitsland ,.

Lithografische Kalksteen van Solnhofen, onder-Tithoniaan ,. lengte 138 mm ,. naar Ebert.

Buiten deze naamloze clade bestaat de suborde der Pycnodontoidei uit

twee superfamilies : Coccodontoidea en Pycnodontoidea. Coccodontoidea
ziin vooral bekend uit het Cenomaniaan (boven-Kriit) van Libanon en komen

hier verder dan ook niet meer ter sprake.

De Pycnodontidae ziin de enige

familie binnen de superfamilie der Pycnodontoidea.

Ze is in het fossielen-

bestand vehegenwoordigd vanaf het boven-Kimmeridgiaan.

De Konzervat-

Lagerstätte van Cerin, in centraal Oost-Frankriik, heeft exemplaren opgele-

verd van drie soorten, die behoren tot het genus Prosci.netes : P. eíegons, P.
bemardi. (fig. 62.6) en P. iïí.eri..
ln dezelfde afzettingen werd ook Turbosci.netes egertoni. (fig. 62.7) ontdekt.
De vier soorten ziin nauw verwant en
maken volgens Martin Ebert (5) deel uit van dezelfde subfamilie, die hii de

Turboscinetinae noemde.

Daarbii werd kenneliik over het hoofd gezien, dat

Francisco Poyato-Ariza en Sylvie Wenz in 2002 (op. cit.) reeds de subfamilie

der Proscinetinae hadden voorgesteld, voor het genus Prosci.netes en enkele
andere, waardoor de benaming ``Turboscinetinae" een ionger synoniem van
Proscinetinae en derhalve overbodig is.
Ook in de Lithografische Kalksteen van Solnhofen (onder-Tithoniaan,

Beieren) ziin Proscinetinae goed vertegenwoordigd.

Deze afzettingen hebben
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ken bewaard, zoals het bezit van kleine tandies in boven-en onderkaak. Van
Prosa`i.ri.s biïi.s ziin goed

bewaarde fossielen bekend.

Aanvankeliik werd er

een afzonderliike familie voor opgericht, de Prosaliridae.

Later is gebleken,

dat dit een ionger synoniem is voor de familie der Notobatrachidae.

Figuur 66.8.

Notobotrachus cJegí.ustoi. REIG,1956.

La Matilde, Santa Cruz, Argentinië ,.

La Matilde Fm., Baiociaan ,. beeldbreedte 122 mm ,. naar Baez en Nicoli.

Van Notobatrochus, het naamgevend typegenus van deze familie, ziin
twee soorten bekend, die allebei ontdekt werden in Argentinië, zii het in
afzeftingen van verschillende ouderdom. Net zoals Prosaíi.ri.s waren ook deze
kikkers in het bezit van tanden.

Notobotrachus rei.gi. (fig. 66.7) komt voor in

de Formatie van Cafiadon Asfalto in de zuideliike provincie chubut.

Deze

