Typische afzettingen uit de Muschelkalk
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De Muschelkalk-zee
In het midden Trias (ca. 245-228 miljoen jaar geleden)
waren grote delen van centraal Europa bedekt door een
grote ondiepe zee: de Muschelkalk-zee. Muschelkalk is
de verzamelnaam van de gesteentelaag, die bij
afzettingen in de Muschelkalk-zee in het Germaans
Bekken ontstaan zijn. Samen met het eronder liggende
Bontzandsteen en het erboven liggende Keuper, vormt
de Muschelkalk de typische drie-eenheid van het
Germaanse Trias. De Muschelkalk zelf laat zich verder
onderverdelen in Onder, Midden en Boven Muschelkalk.
De verschillende diktes van de diverse afzettingen in de
Muschelkalk zijn veroorzaakt door variaties in de
zeespiegel.

Wisselende milieuomstandigheden

Geografische uitbreiding van de

De Muschelkalk-zee was een ondiepe binnenzee, aan de
rand van de grote Tethys-zee. De zeespiegel was
afhankelijk van de toevoer van water via verschillende
openingen met de Tethys-zee. Zeedieren konden door
deze openingen tot in de Muschelkalk-zee migreren.
In de Midden Muschelkalk steeg de zeespiegel gestaag.
De belangrijkste afzetting uit deze periode is de zogenaamde Wellenkalk. In Winterswijk (Onder Muschelkalk) komen ook lagen met Wellenkalk voor.
Tijdens het Midden Muschelkalk raakten de openingen
met de Tethys-zee verstopt en werd de Muschelkalk-zee
een meer. Het water verdampte en verdampingsafzettingen (Evaporieten) zoals steenzout werden
gevormd.
In de Boven Muschelkalk was er weer een hogere
zeespiegel. Dit blijkt vooral uit de fossielen van bewoners
van diepere zeeën.
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Behalve de vindplaats Crailsheim
(Boven Muschelkalk) liggen alle
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Midden Muschelkalk.
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Fossielen
In de Muschelkalk-zee leefden verschillende zeedieren. Ongewervelde
dieren, zoals mosselen, slakken en andere schelp- achtigen, waren in
grote aantallen en soorten aanwezig. Hun fossielen vormden
afzettingen, vandaar de naam: Muschelkalk (Duits
voor
„schelpenkalk“).
Ook zeereptielen, zoals Pachypleurosauriërs en Nothosauriërs, waren
talrijk in de Muschelkalk-zee.
In de meeste groeves worden tegenwoordig af en toe losse botten
gevonden van deze zeereptielen. De steengroeve in Winterswijk is een
grote uitzondering op deze regel. Hier worden af en toe (delen van)
skeletten gevonden.
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www.mineralienatlas.de

Ceratiet met schelp
Myophora orbicularis
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Rhyncholiet (?), kaakdeel van een
Cephalopode (inktvisachtige)

Encrinus, zeelelie waarvan de steeldelen
de Trochietenkalk vormen.
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Lingula, schelpachtige.
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Pseudopemphix, een kreeft uit de Boven
Muschelkalk

