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Inleiding

Vele bentische marlene organismen leven geheel of gedeeitelijk
omgeven door het substraat (cryptofauna) en vele soorten zijn
in staat om door middel van graven of boren in het substraat
door te dringen.
Dit substraat kan bestaan uit niet—geconsolideerd sediment zoals
zand en kiel (zacht substraat) of uit geconsolideerde materialen
zoals organische skeletresten (by. van kaikroodwieren, beenderen,
schelpen en koraalkalk), kalkgesteenten, zand— en kieisteenschalies
en vele andere gesteenten (hard substraat).
Het doordringen in zacht substraat heet graven tercij1 het afbreken
van harde substraten in de meeste gevallen boren genoemd zal worden.
Afbraak van harde substraten wordt volgens Neumann (1) bio—erosie
genoemd.

Leven in hard of zacht substraat geeft veelal bescherming tegen
predafie maar vereist daarentegen speciale aanpasslngen van het
organisme zoals het ontwikkelen van een techniek en de werktuigen
om in het substraat door te kunnen dringen.
Bovendien zal het kontakt met het milieu buiten de graaf— of boor—
gang voldoende in stand moeten blijven voor metaholisehe processen
en reproduktie.

Naast organismen die boren om geheel of gedeeltelijk in het substraat
te kunnen leven, kan de afbraak van hard substraat ook dienen als
middel om voedsel te verkrijgen (2).
Enkele mollusken, echinodermen en vissen kunnen bio-'erosie veroor—
zaken bij het "grazen" op harde substraten.
Sommige gastropoden en Octopus boren in schelpen om de inhoud te
kunnen eten.
Teredo en Bankia (bivalven) en Limnoria (isopoden) maken boorgangen
in hout waarbij dit substraat tevens als voedselbron dient.

Borende bakterin, schiinmels en algen zijn van groot belang voor
bio—erosie (2).
Risk & MacGeachy (3) o.a. beschreven hoe organismen die bio—erosie
veroorzaken elkaar kunnen opvolgen, waarbij het substraat door
"voorbewerking" geschikt wordt gemaakt voor bezetting door andere
organi smen.

In deze literatuurstudie zal de aandacht voornamelijk liggen op
het boren door dieren, waarbij met name de funktioneel—morfologische
aanpassingen voor dit boren nader aan de orde zullen komen.
Deze gegevens worden gepresenteerd in een inventarisatie van marlene
borende evertebraten.
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Boor—principes

Afbraak van hard substraat kan een mechanisch proces zijn waarbij
hat substraat verspaand wordt.
De hardheid van hat substraat mag dat van de werktuigen van hat
betreffende organisinen niet overtreffen. Slijtage aan deze werk—
tuigen is echter onvermijdelijk.
De gevolgen van deze slijtage kunnen beperkt worden door verste—
vigde en verdikte strukturen, zoals verdikte scheipranden bij
enkele mechanisch borende bivalven.
Ook kan versnelde doorgroei van de kontatkvlakken van de werktui—
gen de slijtage bijhouden, zoals bij de bivalve Botula (4).
Bij chitonen (Amphineura) o.a. wordt slijtage van de radula—tanden
beperkt doordat de uiteinden van deze tanden voorzien zijn van
een hardere bekleding.
De radula—tanden van chItonen, gastropoden en cephalopoden worden
geregeld vervangen.

Blj chemisch boren wordt het substraat op de kontaktvlakken geheel
of gedeeltelijk opgelost.
Alleen kalkhoudende substraten kunnen çhemisch afgebroken worden,
waarbij zuren of enzymen door het organismen worden afgescheiden.
Het v66rkomen van kalksubstraten bepaalt dan ook sterk de aanwezig—
held van chemisch borende organismen (5).

Vaak worden beide boormethoden gekombineerd gebruikt.
Een hechte samenwerking van beide methoden is te zien bij organis—
men die het substraat afwisselend chemisch voorbewerken en het
daarna mechanisch afschrapen. Dit komt o.a. voor bi] carnivore
mollusken en bij Octopus.

Tabel I geeft een overzicht van de onderzochte borende organismen
met hun gebruikte boorwijze (en bladzijde—verwijzlng).
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Tabel 1.

Overzicht van de in deze scriptie behandelde borende marlene
evertebraten.

Boorwijze aangegeven volgens: I = chemisch
2 = mechanisch
3 = gekombineerd chemisch—mechanisch

systematische groep boorwijze bladzijde

Porifera 3 4

2 Coelenterata 1? 5

3 Platyhelminthes 1? 5
4 Moilusca 6

4.1 Polyplacophora 2 8

4.2.1 schrapende Gastropoda 2 8

4.2.2 borende carnivore Gastropoda 1, 2, 3 8

4.2.3 borende endolithische Gastropoda 2 10
4.3 Cephalopoda II

4.4 Bivalvia — zie tabel 2, p.'3 2, 3 12
5 Sipunculida 2, 3 23
6 Arthropoda 25
6.1 Cirripedia 1, 2, 3 25
6.2 Decapoda 2 25
6.3 Isopoda 2 25
7 Annelida 1, 2, 3 26
8 Phoronida 1? 26
9 Bryozoa 1, 2? 27

10 Brachiopoda 1? 28
11 Echinodermata 2 28
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Marlene borende evertebraten

1— Porifera

Clionidae en enkele vertegenwoordigers van andere families van de
kiasse Demospongiae (Adociidae en Spirastrellidae) zijn in staat
om in kalkachtige substraten te boren.
Boorsponzen nemen in de bio—erosie van koraalriffen een zeer be—
langrijke plaats in (2).
Cobb (6), Riitzler & Rieger (7) en Pomponi (8, 9) beschrijven het
boorproces en het bestaan van "ets—cellen".
Deze speciale cellen komen voor op het kontaktvlak van spons en
substraat en kunnen CaCO3 oplossen. In veel opzichten lijken ets—
cellen sterk op osteoclasten van vertebraten, waarmee normale of
pathologische resorptie van been plaatsvindt (8).
Filopodia van de etscellen dringen in het substraat dankzij ge—
lokaliseerde sekretie van het enzym carbo—anhydrase en rnogelijk
van zuren. Vermoedelijk spelen cellen die geassocieerd met de ets—
cellen voorkomen een rol in de zuursekretie (9).
Delen van het substraat worden zo door de filopodia chemisch
"ondermijnd" (Fig. 1) en mechanisch van het substraat losgemaakt.
Slechts 2—3% van het substraat lost hierbij op (7), de rest wordt
als karakteristiek gevormde "chips" (met een grootte van 40—60 urn)
door de waterstroom in de spons afgevoerd en via de ostea verwij—
derd.
Figuur 2 toont een SEM—foto van het substraat dat aangetast werd
door boorsponzen; figuur 3 is een SEM—foto van een chip.

fig. 1 schematisch beeld van het boorproces van boorsponzen.
A — ets—cel in kontakt met het substraat (gestippeld)
B, C, D — filopodia van de ets—cel dringen het substraat

binnen
E — de losgemaakte chip wordt verwijderd ult het

substraat
u±t (9).

B

•• .•
:•.

C

D
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fig. 2 Substrast met verwijderde Fig. 3 chip, opgevangen uit
en nog vastzittende chips. uitstroomwater

(SEM—foto, 550 x) van de boorspons.

uit (7). (SEM—foto, 1150 x)
uit (7).

2— Coelenterata

Slechts enkele coelenteraten zijn beschreven die harde substraten
aan kunnen tas ten.
Warme (5) noemt de anemoon Palythoa (van de Bahama's) die mogelijk
+ 5 mm grot.e gaten zou maken in kalkachtige substraten om de houvast
op de ondergrond te verbeteren. Bromley (10) is echter zeker van de
mogelijkheid tot boren van deze anemoon.
Vermoedeli.jk boort Palythoa chemisch.

3— Platyhelminthes

Bishop (11) beschrijft de platworm Pseudostylachus ostreophagus
Human (Turbellaria), die zich voedt met de oester Crassostrea gigas.
Deze worm boort een gaatje in de oesterschelp en verschaft zich zo
toegang tot de zachte weefsels.
Door de afwezigheid van middelen om op mechanische wijze de scheip
te kunnen penetreren, wordt vermoed dat een door de platworm afge—
scheiden zuur plaatselijk het substraat doet oplossen.
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4— Mollusca

Borende vertegenwoordigers uit dit phylum worden hier verdeeld
in twee groepen op grond van de methode van substraat—afbraak:

• Polyplacophora, de meeste Gastropoda en Cephalopoda gebruiken
de radula,

• borende endolithische Gastropoda en Bivalvia hebben geen radula
en gebruiken voornamelijk de schelp(en) voor substraat—afbraak.

Polyplacophora, Gastropoda en Cephalopoda bezitten een radula
waarmee harde substraten kunnen worden bewerkt.
Polyplacophora en vele gastropoden schrapen m.b.v. deze radula
het substraat af om de daarop en daarin voorkomende organismen
te kunnen eten.
Door steeds dezelfde "rustplaatsen" op bet substraat in te nemen,
kunnen deze dieren vaak ondiepe uithollingen in de rotsen maken.
Enkele gastropoden zijn in staat om in koraalkalk te boren en zo
endolithisch te leven.
Carnivore gastropoden en cephalopoden boren m.b.v. de radula
gaten in de schelpen van hun prooidieren om zo de eetbare inhoud
te kunnen bereiken.

De radula bestaat uit een kraakbeenachtige basis, de odonthophoor,
waarover bet radula—membraan ligt dat bezet is met een groot aantal
dwarsrijen van chitine—tanden (Fig. 4A—B).
Bike tand zit met een basale plaat vastgehecht in bet membraan en
heeft een achterwaarts gericht deel dat voorzien is van een of meer—
dere punten (denticles).
Abductie— en adductiespieren aan de odonthophoor kunnen de radula
naar buiten en naar binnen bewegen, terwiji bet radula—membraan
eveneens m.b.v. een antagonistisch werkend spiersteisel over een
kleine af stand over de odonthophoor kan bewegen (Fig. 5A—C).
Wanneer de radula uit de mondholte naar buiten gestoken wordt,
verandert de spanning op bet membraan bij bet uiteinde van de
odonthophoor, waardoor de tanden zich oprichten.
Door werking van de adductiespieren van het raduia—membraan bewegen
de tanden zich achterwaarts over de odonthophoor en door de opwaart—
se beweging van de tanden op het buigpunt van de radula kan bet
substraat afgeschraapt worden (Fig. 5D).
Bij adductie van het radula—membraan kunnen de randen van bet mem—
braan zich omkrullen en zodoende de wanden van de radula—holte
(radula sac) vrijwaren voor beschadiging door de tanden.
Door slijtage ontstaat er een geleidelijk verlies van membraan— en
tandmateriaal aan bet anteriore deel van de radula. Dit verlies
wordt gekompenseerd door een konstante groei van membraan en tanden
aan bet posteriore uiteinde. De radula groeit zo iangzaam voorwaarts
met een sneiheid van 1—5 dwarsrijen tanden per dag.



lateral teeth

fig. A — Twee dwarsrijen radula—tanden van de mesogastropode
Lanistea.

B — Radula van Uroaalpinx, een carnivore borende neogastropode.
Er zijn slechts drie tanden per dwarsri maar de mediane
tand heeft meerdere denticles.
(SEM—foto, 120 x)

uit (12).

Odontophore
Salivary gland

A — Lateraal aanzicht van het radula—apparaat.
B — Abductie van odonthophoor tegen het substraat.
C — Afschrapen van het substraat door het verplaatsen van het

radula—niembraan over de odonthophoor.
D — Opgerichte tariden op het buigpunt van de radula.
uit (12).
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4.1— Polyplacophora

De radula van Lepidochitona cinereus draagt + 40 dwarsrijen tanden
waarvan 10 rijen gebruikt worden bij het afschrapen van substraat.
Elke dwarsrij bestaat uit I centrale, 2 laterale en 6 marginale
tanden. De beide laterale tanden zin relatief groot en over de
verbrede bovenzijde voorzien van een zwart—bruine magnetiet—kap (13).
Magnetiet is een ijzerhoudend mineraal (Fe30) met een hardheid van
+ 5 volgens de hardheidschaal van Mohs: het is harder dan calciet
(hardheid 3) en fluoriet (hardheid 4).
Andere polyplacophoren hebben eveneens radula tanden met punten van
magnetiet of vergelijkbaar materiaal.

4.2— Gastropoda

De klasse Castropoda bevat schrapende, borende carnivore en borende
endolitische gastropoden.

4.2.1— Schrapende gastropoden

Soorten uit de geslachten Patella, Acmaea, Nomaeopelta en Lottia
bezitten radula—tanderi die voorzien zijn van denticles (punten)
waarvan het riintgen—diffractie—patroon overeenkomt met dat van
goetiet (c Fe303.H20) met een hardheid van 5 (14).
Andere geslachten, zoals Littorina en Fissurella hebben alleen
radula—tanden van volledig organisch materiaal met een hardheid
die kleiner is dan 3.

4.2.2— Borende carnivore gastropoden

Neogastropoda en sommige Mesogastropoda leven van andere gastropoden,
bivalven en echinodermen waarvan ze vaak het exoskelet geheel of
gedeeltelijk kapot maken om zo toegang te krijgen tot de eetbare
weefsels.

Carnivore gastropoden hebben radula—tanden die langer en kleiner in
aantal zijn dan herbivore gastropoden (12 P. 355).
Daarnaast beschikken deze carnivoren over een uitsteekbare proboscis
met de inond, mondholte, radula en het voorste deel van de oesophagus.
De proboscis ligt ingetrokken in de proboscis—schede en kan door
bloedstuwing uitgestoken worden.
Het openen van bivalven—schelpen kan bij verschillende slakken op
verschillende manieren gebeuren waarbij de schelpen wel of niet
beschadigd worden. Zo wrikken wulken de rand van hun eigen schelp
tussen die van de prooi waarbij, indien nodig, de scheipranden eerst
verzwakt kunnen worden door het afslijpen m.b.v. de eigen scheiprand.
Een aantal Prosobranchia kunnen gaatjes boren in de scheip van de
prooi, waarna de proboscis naar binnen wordt gebracht en de zachte
weefsels kunnen worden gegeten.
De twee best bestudeerde families die zulke gaten maken zijn de
neogastropode Muricidae (met de genera Murex, Urosalpinx, Thais,
Nucella en Eupleura) en de mesogastropode Naticidae (met de genera
Natica en Polinices).



—9—

Deze slakken boren gekombineerd chemisch — mechanisch.
Een uitstulpbare klier in het anteriore deel van de voet, het
accessorische boor—orgaan (ABO), tast zeer plaatselijk het sub—
straat aan waarna het verzwakte schelpmateriaal m.b.v. de radula
verwijderd wordt (Muricidae).

De Naticidae gebruiken voor de chemische substraatverzwakking een
klier in de proboscis.

Carriker & Van Zandt (15) beschreven gedrag en boorproces van
Urosalpinx cinerea bij predatie op bivalven.
Bet boorproces bestaat hierbij uit cycli van aktiviteit van respek—
tievelijk de proboscis, het propodium (het anteriore deel van de voet
dat o.a. sensorische funkties vervult) en het ABO.
Bet propodium verwijdert zeewater uit het boorgat voordat het ABO
binnendringt, zodat het sekretieprodukt zo mm mogelijk verdund wordt.
Kontakt tussen het ABO en het substraat duurt 30—40 rninuten, waarna
gedurende ongeveer I minuut de radula substraat wegschraapt. De mar—
ginale tanden van de radula zijn ongeveer twee maal zo hard als de
mediane, hoewel beide tand—types eenzelfde, op voornamelijk calcium
gebaseerde samenstelling hebben.
Mogelijke aantasting van de radula—tanden door de ABO—sekretje
wordt door de auteurs niet vermeld.
De snelheid van dit boorproces is + 0,32 mm per dag, hoevel Barnes
(12 p. 358) spreekt van 6 mm per dag.
Carriker (16) bewees de aanwezigheid van schelp—"chips" in het
maagdarmkanaal van U. cinerea, die tijdens het boren werden "inge—
slikt". De mucusachtige substantie die bij het boren ontstaat
(ABO—produkten en opgelost schelpmateriaal) bekleedt deze kalk—
kristallen en vermindert of voorkomt zo beschadigingen aan het
spi.jsverteringskanaal. Slechts 14% van het weggeboorde substraat
werd als deeltjes in het dier teruggevonden, de rest lostte op
tijdens het boren.
Webb & Saleuddin (17) bespreken de biochemie van de ABO—cellen
die de enzymen zuurfosforase en carbonzuuranhydrase produceren.

Ziegelmeier (18) beschreef het boorproces van Lunatia nitida Donovan
dat op een andere wijze verloopt dan dat van de Muricidae: hij vond
geen redenen om aan te nemen dat deze slak gekombineerd chemisch —
mechanisch de schelp van een prooidier doorboort.

Door de uitsteekbare proboscis om de lengte—as te draaien, kan
L. nitida met de radula straalsgewijze raspbewegingen maken in het
ronde boorgat waarvan elke 18—20 slagen een sector van 900 van het
boorgat bewerkt.

Aan de onderzijde van de proboscis achter de mondopening bevindt zich
een schijfvormig excretie—orgaan dat vooral in het midden van de
schijf bekleed is met een dikke "ctil" De chemische samenstel—
ling van het excretieprodukt is niet bekend, maar enkele door
ziegelmeier geciteerde auteurs sluiten zuren uit.
Mikroskopisch onderzoek wees uit dat het produkt niet naar buiten
toe afgegeven kan worden maar terecht komt in het lumen van de
proboscis—schede. Dankzij deze stof zou de wrijving, die tijdens
het raspen van de radula optreedt tussen de pharinxwand en de wand
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van de proboscis—schede verniinderd worden.
Een tweede funktie van dit orgaan zou van taktiele aard zijn. De
orientatie van het boorgat t.o.v. de slak en de afmetingen van bet
gat zouden m.b.v. zintuigen in de rand van de klier bepaald worden.
Pit "tasten" treedt op tijdens de "rustperioden" gedurende het
boorproces.

Verscheidene families van de superfamilie Tonnacea (Mesogastropoda)
bevatten soorten die het kalkskelet van echinodermen en bivalven
chemisch kunnen doorboren.
0,4—0,5 N H2S04 zou daarbij het krachtig werkende exkretieprodukt
zijn dat voor de plaatselijke oplossing van CaCO3 moet zorgdragen.
Mogelik zijn deze Tonnacea de enige dieren die zwavelzuur in
dergelijke hoeveelheden en koncentratie kunnen uitscheiden (19).

De naaktslak Okadaia elegans (0,4—6 mm lengte) leeft van kokerwormen.
De kalkkokers van deze polycheten (Serpula en Spirorbis, 0,5—1,5
mm doorsnede) worden door de slak doorboord om de inhoud te kunnen
e ten.

Met boren van deze gaten gebeurt door een voortdurende en gelijk—
tijdige chemische en mechanische afbraak.
Een klier in de stomadeum lost de kalk gedeeltelijk op en de radula
schraapt het losgeweekte substraat weg.
Met een sneiheid van 1 pm per minuut ontstaat zo een gat van 57—88 pm
doorsnede en 32—40 pm lengte.
De chemische samenstelling van de kliersekretie is onbekend (20).

4.2.3— Borende endolithische gastropoden

De enige bekende gastropoden die endolitisch leven zijn die van de
familie Coralliophilidae, waarvan enkele soorten zijn beschreven door
Gohar & Soliman (21) en Soliman (22).
Deze slakken komen alleen voor in levend koraal waarin ze door voort—
durende vergroting van hun behuizing naar buiten toe in staat zijn
om het hol open te laten, ondanks het eveneens doorgroeien van de
koraalkolonie.
De relatief dunne scheip is opmerkelijk ruw en voorzien van scherpe,
ongelijke ribbels die evenwijdig lopen aan de longitudinale schelpas.
Over bet algemeen is de scheip bedekt met een groene korst van algen
waarin kleine koraalkalk—schilfertjes zitten.
De goed ontwikkelde voet kan het dier stevig vasthechten aan de wand
van het hol. De siphon kan ver uitgestoken worden en is soms zo lang
als de scheip. Coralliophilidae hebben geen radula.
De boorgang heeft een kleine opening waarvan de wanden vaak gedeel—
telijk bekleed zijn met een dun kalklaagje dat afgezet is door de
siphon.
Aan de vorm van de boorgang is te zien dat de slak meestal periodiek
bet hol vergroot om gelIjke tred te houden met de groei van bet
koraal (Fig. 6): meerdere bolvormige uithollingen kunnen elkaar
gedeeltelijk "overlappen"
Hoogstwaarschijnlijk boren Coralliophilidae mechaniscb. De voet
fungeert als draaipunt om de scheip langs bet sugstraat te schrapen.
Er zijn geen klieren gevonden die kalkoplossende produkten bevatten.
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fig. 6 Sohematische dwarsdoorsnede van een boorgang
van Coralliophilidae.
uit (21).

4.3— Cephalopoda

Octopus vulgaris boort kielne, karakteristiek gevormde gaten in de
iie1pen van prooidieren m.b.v. de radula (1,25 mm per uur).
De bek is gezien de geringe hardheid ongeschikt voor mechanische
afbraak van schelpmateriaal. Daarnaast korrespondeert bet boorgat
geenszins met de vorm van de bek van Octopus.
Het boorproces verloopt meestal op eenzelfde manier: gedurende de
eerste minuut raspt Octopus de scheip met enkele korte series van
radulabewegingen, daarna volgt een regelmatig patroon van boren
en niet—boren, totdat de scheip in ongeveer 4 uur doorboord kan
zijn.

Het boorgat is aan de buitenzijde van de scheip gemiddeld 0,93 mm
en aan de binnenzijde gemiddeld 0,47 mm breed en heeft een gemiddel—
de lengte van 0,88 mm. De vorm van het gat en de plaats van bet
boorgat in de scheip kunnen sterk varieren.
Een transparante mucus uit de posteriore speekselklieren wordt dan
door bet boorgat naar binnen gebracbt en verdooft bet prooidier,
waarna bet uit de scheip kan worden gehaald.
Er zijn onvoldoende gegevens om te kunnen konkluderen of het boor—
proces mechanisch dan wel gekombineerd chemisch — mechanisch ver—
loopt. Het is niet aangetoond dat de hardheid van de radula—tanden
overeenkomt of groter is dan die van de prooidierschelpen. Boven—
dien bevatten de anteriore speekselklieren een licht zure sekretie,
hebben de gevormde gaten soms gladde wanden en komen er gedurende

levend koraalweefsel
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het boorproces "rustperiodes" voor tij dens welke eventueel uit—
gescheiden stoffen het schelpmateriaal plaatselijk zouden kunnen
verzwakken.
Toch kan Octopus onmiddellijk na het grijpen van de prooi krassen
op de scheip aanbrengen, voordat een eventueel oplossend exkretie—
produkt kan zijn ingewerkt (23, 24).

4.4-'- Bivalven Algemeen

Alle borende bivalven bezetten het substraat als larve en boren
om ruimte te cree'ren voor de groei in de boorgang, welke ze niet
meer kunnen verlaten. Teredinidae boren daarnaast ook voor voedsel
(hout).
Voiwassen exemplaren die uit hun boorgang gehaald zijn, kunnen niet
opnieuw een onaangetast hard substraat binnendringen.

Borende bivalven die gevo1ueerd zi,jn uit tweekieppigen die als
epifauna op het substraat leefden, gebruiken veelal byssus—draden
om zich vast te kunnen zetten in de boorgang. De soorten die zich
ontwikkelden uit oorspronkelijk gravende voorouders hechten zich
vast met de voet (zuigvoet).
Ook de bewegingen die bij het boren gemaakt worden zijn meestal
afgeleid van de bewegingen die horen bij de gravende of als epi—
fauna levende bivalven waaruit de recente soorten gevo1ueerd zijn.
Younge (1963, in 25) noemt 7 superfamilies met borende bivalven
waarvan de Veneracea, Saxicavacea, Gastrochaenacea, Cardiacea en
Mytilacea afgeleid worden geacht van epibiontische bivalven.
Adesmacea en enkele vertegenwoordigers van de Myacea zijn gevo—
lueerd uit gravende soorten.

Alleen enkele soorten van de Nytilacea en Penitella conradi (Ades—
macea, Pholadidae) boren gekombineerd chemisch — mechanisch, de

andere superfamilies alleen mechanisch.

Vaak worden de wanden van de boorgang, vooral bij de achterzijde
van het lichaam en de boorgangopening bekleed met een kalklaagje
dat door het schelpdier wordt geproduceerd.
Deze kalkproduktie kan zowel bij chemisch — mechanisch als bij me—
chanisch borende bivalven voorkomen, ongeacht de aard van het substraat.

Een overzicht van de borende bivalven is gegeven in Tabel 2,
waarbi.j tevens staat aangegeven welke boormethode er door de
soorten wordt gebruikt.
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Tabel2. Overzicht van de borende bivalven.

Superfamilie Soort Boorwijze Bladz.

Mytilacea Lithophaga spec. 2, 3 13
Modiolus cinnamoneusa 3? 13
Botula falcata 2 13
Adula californiensis 2 13

Cardiacea Tridacna crocea 2 15
Veneracea Petricola pholadiformis 2 16
Saxicavacea Hiatella arctica 2 17
Gastrochaenacea Gastrochaena spec. 2 17

Rocellaria spec. 2 17
Adesmacea Zirphaea crispata 2 18

Barnea truncata 2 20
Pholas dactylus 2 20
Nartesia spec. 2 20
Xylophaga spec. 2 20
Penitella conradi 3 23
Teredo navalis 2 21

Bankia spec. 2 21

Lyrodus pedicellatus 2 21
Myacea Platyoden cancellatus 2 23

4.4.1— superfamilie Mytilacea

Botula falcata hecht zich stevig vast aan de wand van de boorgang
Th.v. byssus—draden, die verdeeld zijn in een grote anteriore en
een kleinere posteriore groep.
Door kontrakties van de spieren aan de byssus—draden en aan de voet
wordt het hele lichaam in de boorgang been en weer getrokken. Het
substraat wordt afgeschraapt door het dorsale opperviak van de
schelpen en in mindere mate door andere schelpdelen.
De schelpen worden door de veerkracht van het lange en sterke
ligament uit elkaar en tegen de wanden gedrukt.
Doordat Botula niet om de lengte—as draait, heeft de dwarsdoorsnede
van de boorgang dezelfde vorm als die van het dier (4, 25, Fig. 7—C).

Adula californiensis (5), Modiolus cinnamoneusa en Lithophaga
Tata boren op een vergelijkbare wijze als Botula falcata in
dood koraal.
L. laevata is daarnaast ook in staat om in levend koraal te boren
aarbij de vergroting van de boorgang plaatsvindt met de posteriore
verstevigde schelpdelen om ondanks de groei van het koraal kontakt
te houden met het milieu (26).
Soliman (22) vond eveneens de boorwijze van Botula falcata terug
bij Lithophaga cumingiana, L. hanleyana en L. lima in koraal.
De schelpen van deze soorten zijn ruw door de bedekking met een
harde korst van kalkachtige afzettingen die varieert in dikte,
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samenstelling en verspreiding op verschillende delen van de schelpen.
H±j sluit een chemische afbraak niet uit als ondersteuning van de
mechanische boorwijze, hoewel duidelijke aanwijzingen in die rich—
ting ontbreken. Hij acht bet tevens mogelijk dat Modiolus cinnamoneusa
de boorgang naar buiten toe vergroot m.b.v. een zure sekretie omdat
mechanische hulpmiddelen aan de posteriore zijde van het lichaam

ontbreken.

Volgens Yonge (4) boort Lithophaga plumula chemisch in kalkrotsen.
Daarbij zou een zure sekretie uit de anterioor gelegen klieren het
substraat losweken en een ciliaire stroom het losse materiaal af—

voeren.
Jaccarini et al. (1968, in 5) tonen aan dat het exkretieprodukt dat
Lithophaga gebruikt tijdens het boorproces, geen vrij zuur is maar
een neutraal eiwit dat in staat is om calcium te binden.

Lithophaga—schelpen hebben een donkerbruin periostracum dat het
schelpmateriaal beschermt tegen de eigen kalksubstraatoplossende
exkret ieprodukten.
Enkele Lithophaga—soorten maken boorgangen die rond zijn op dwars—
doorsnede, wat duidt op rotatie rond de lengte—as tijdens bet boren.
Lithophaga nigra produceert een dunne aragoniet—bekieding (CaCO3)
op de wanden van de boorgang bij de opening (10).

0 0: :.::8

0
fig. 7 Geschematiseerde lengte— en dwarsdoorsneden van borende bivalven.

A — Zirphaea crispata (Adesmacea)
B - Platyodon cancellatus (Myacea)
C — Botula falcata (Mytilacea)
D — Petricola pholadiforniis (Veneracea)
E — Tridacna crocea (Cardiacea)
F — Rocellaria cuneiformis (Gastrochaenacea)
G - Hiatella arctica (Saxicavacea)
uit (25).



4.4.2- superfamilie Cardiacea

Tridacnidae, een familie van de Cardiacea, bevat soorten die tot
de grootste en zwaarste bivalven gerekend worden. Deze leven gedeel—
telijk in het sediment met het scharnier naar onder. Alle Trjdacnjdae
gebruiken byssus—draden gedurende de eerste levensperiode om zich
vast te hechten aan het substraat. In een later stadium verdwijnt
deze mogelijkheid bij de grotere soorten; door hun gewicht is het
vasthechten overbodig.
Bij een kleinere (Indo—Pacifische) soort, Tridacna crocea, ontwikkelt
het byssus—orgaan zich echter verder en maakt het mogelij.k dat deze
soort met het scharnier in koraalkalk kan boren. Hierbij zorgen da
byssus—draden voor verankering en de daaraan bevestigde spieren voor
de boorbewegingen.

Om zo te kunnen boren, zijn de schelpen in de loop van de evolutie
in het sagittale viak "gedraaid", terwijl de viscerale delen bijna
ongedjzigd anterioor — posterioor georienteerd bleven. Figuur 8A
geeft een schematisch beeld van een kokkel (Cardium) waarin enkele
lichaamsdelen zijn benoemd. De onderbroken piji a geeft de verplaat—
sing weer van de siphonale weefsels, piji b die van bet umbo (ante—
riore deel van bet scharnier), zoals zich dat in de loop van de
evolutie ontwikkeld kan hebben bij Tridacnidae.
Figuur 8—B is een schematisch beeld van de bouw van Tridacna crocea.
De viscero—pedale weefsels zijn weinig verplaatst in T. crocea,
maar de anteriore adductorspier is "verdwenen, terwiji de posteriore
vergroot is.
De twee posteriore pedale retractorspieren tussen de schelpen en
de byssus zijn erg krachtig ontwikkeld en kunnen door alternerende
kontrakties het dier om de longitudinale as laten bewegen waardoor
een mechanische afbraak van bet substraat bewerkstelligd wordt (Fig.
7-E).

fig. 8 A — Cardium sp.
B - Tridacna crocea
Verkiaririg: zie teket, uit (27).
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De byssus—draden zitten vast op een kleine verhoging op de bodem

van het boorgat, die omsioten wordt door de byssus—opening poste—

rioor van de umbo. De boorrichting van T. crocea is vertikaal en

tevens enigszins naar voor of naar achter, zodat het substraatdeel

onder het dier, de verhoging waar de byssus—draden op vast zitten,

ook "bewerkt" kan worden. De byssus—draden die aan de ene zijde door

het boren beschadigd zijn, worden aan de andere zijde opnieuw

gevormd.
De dikke geribbelde schelpen en hoogstwaarschiinliik ook de umbo

slij ten zwaar op de kontaktplaatsen met het substraat.

4.4.3— superfamilie Veneracea

Petricola pholadiformis maakt in principe dezelfde bewegingen tijdens

de voortbeweging op het substraat als bij het graven en boren.

Door alternerende kontrakties van de anteriore en posteriore pedale

retractorspieren wordt het lichaam in halongitudinale viak ge—

draaid, waarbij de voet als draaipunt fungeert. Bij een voortgaande

beweging van het dier over het substraat wordt de voet tussen deze

draaibewegingen steeds een stukje verplaatst.
Bij het graven en boren schraapt voornamelijk het anteriore deel

van de schelpen het substraat weg door de bewegingen van het hele

dier rond de voet.
Tijdens het boren is de voet hierbij breed uitgespreid en wordt een

optimale fixatie op de wand van de boorgang mede bewerkstelligd

door een mucussekretie (25).
De schelpen worden tegen de wanden gedrukt door het veerkrachtige

ligament en door de periodieke verhoging van de inwendige water—

druk tijdens het boren en graven, dat veroorzaakt wordt door het

sluiten en gedeeltelik intrekken van de siphons.

De krachtige posteriore pedale retractorspieren (meer ontwikkeld

dan de anteriore) doen vermoeden dat substraatafbraak voornamelijk

door de opwaartse beweging van de voorste scheipranden veroorzaakt

wordt.
Doordat P. pholadiformis de voet steeds op dezelfde wijze van de

boorgang plaatst, is de gang ovaal op doorsnede (Fig. 7—D).

Alleen ribbels, waarmee alleen het anteriore deel van de schelpen

verstevigd is, en de zwaardere posteriore retractorspieren zijn

morfologische aanpassingen aan het boren.

Deze geringe mate van specialisatIe is ook terug te vinden in de

bewegingen tijdens het boren, welke nauwelijks verschillen van die

welke tijdens de locomotie over het substraatoppervlak gemaakt

worden.
Ondanks dat kan Petricola effektief boren in substraten tot een hard—

heid van die van kalk.
Losgemaakt substraat wordt met mucus vermengd en tijdens het boor
proces langs het lichaam uit het boorgat gewerkt door de waterstroom,
die van de instroomsiphon, via de manteiholte en de boorgang riaar

buiten loopt.
Weinig substraat wordt ook opgenomen binnen de manteiholte en als

pseudo—faeces verwijderd door de uitstroomsiphon.
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4.4.4— superfamilie Saxicavace

Hiatella boort op een vergelijkbare wijze als Petricola: het
lichaam met schelpen wordt in het vertikale viak om de voet be—
wogen. Ook hier zijn de posteriore retractorspieren het sterkst
ontwikkeld zodat verwacht kan worden dat de opwaartse beweging
van het voorste lichaamsdeel voornamelijk het substraat afschraapt
(Fig. 7—C, 25).

Bet ligament van Hiatella heeft dezelfde funktie als bi] Petricola,
niaar laat daarbij een kleine draaiing toe rond de dorsoventrale as.
Deze extra bewegingsmogelijkheid van de schelpen t.o.v. elkaar
levert waarschijnlijk een bijdrage aan de schrapende beweging van
het hele lichaam (27).
Bet ronde boorgat van Hiatella arctica wi]st op rotatie van het
dier tijdens de boorcycli of rust"—perioden.

4.4.5— sup erfamilie Gas trochaenacea

Rocellaria bezit een lang en krachtig ligament zodat het afzonder—
li.jk bewegen van de schelpen om de dorso—ventrale as niet mogelijk
is.

Het voorste gedeelte van de voet bevat een byssys—opening die in
een brede groeve van de voet"zool" ligt. Daaromheen vormen de zi]—
kanten van de voet een stevig zuigorgaan.
De anteriore pedale en byssale retractorspieren zijn meer ontwikkeld
dan de posteriore retraktoren en gri]pen aan op kleine ribbels op
de binnenzijden van de schelpen.
Door kontraktie van de anteriore retraktoren wordt het substraat
door de neerwaartse beweging van het voorste deel van de schelpen
afgeschraapt (Fig. 7—F). Bi] Petricola en Hiatella was deze werkslag
opwaarts gericht.
Ondanks de verstevigde (verdikte) anteriore en laterale gedeelten
van de schelpen vertonen vooral oudere dieren vaak een grote slij—
tage door deze mechanische substraatafbraak (28).

De mantel en de siphonale weefsels zetten kalk af op de binnenzijde
van de boorgang. Deze kalkbekleding is vaak langer dan de boorgang
en is dan zichtbaar buiten het substraat als korte buisjes.
Doordat de in— en uitstroomsiphon distaal gescheiden en bijna los
van elkaar liggen, is de kalkafzetting dienovereenkomstig 8—vormig
op doorsnede (28).
Otter (29) beschreef twee Gastrochaena—soorten die eveneens mecha—
nisch boren. Hi] vond echter ook vergroting van de boorgang aan de
basis van de siphonen. Hierbi] zou de geproduceerde kalkbekleding

weer geheel of gedeeltelijk verwijderd moeten worden voor de groei
van het dier.

Otter vermoedde op die plaats een chemische afbraak door de sipho—
nale weefsels. Zowel kalksekretie als het oplossen van kalk zouden
dus voor de siphonale weefsels van Gastrochaena mogeiijk moeten
zijn. Hiervoor zijn verder geen aanwi]zingen gevonden.
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4.4.6— superfamilie Adesmacea

Borende Adesmacea ontwikkelden zich ult gravende voorouders.

Het boorproceS van Zirphaea crispata (familie Pholadidae, fig. 7—A)

wordt door Nair & Ansell (30) en Trueman (31) uitvoerig beschreven.

De bouw van Z. crispata (Fig. 9) laat aanpassingen zien voor bet

boren in harde substraten. De anteriore schelpranden wijken uiteen

zodat de opening voor de voet relatief groot is. De buitenzijde

van de anteriore schelpgedeeltefl is ruw door ribbels en tanden.

Het ligament ontbreekt zodat de schelpen rond een dorso—ventrale

as t.o.v. elkaar kunnen bewegen.

Op de anterio—dorsale randen van de schelpen zitten dorsaal van bet

scharnier schelpstrukturen waarop de posteriore gedeelten van de

anteriore adduktorspieren aangrijpen. Hierdoor kunnen de schelpen

door spierkracht geopend worden, wat bij vele andere bivalven ge—

realiseerd wordt door de veerkracht van het ligament.

De pedale retraktorspierefl zijn relatief zwak ontwikkeld en spelen

gedurende het boorproces een ondergeschikte rol. Een deel van deze

voetspieren grijpt aan op de apophyses, een paar uitsteeksels op

de binnenzijden van de schelpen.
Behalve posteriore adduktorspierefl heeft Z. crispata ook accessori

sche ventrale adduktorspieren, die afgeleid worden geacht van

palliale spieren.

( Anterior adductor
Posterior muscle scar
adductor

Anterior

fig. 9 Ziphaea crispata
A - binnenzijde van de linker scheip

B — buitenzijde van de linker schelp
C — anterio_vefltraal aanzicht van de schelpen.

uit (31).

Anterior

Posterior
adductor -
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C



—19—

De bewegingen die Zirphaea tijdens het boorproces maakt, zijn
gedeeltelijk vergelijkbaare bewegingen van gravende bivalven en
gedeeltelijk zeer speciale boorbewegingen.
De boorcyclus van Zirphaea verloopt als volgt:

1— De voet wordt naar voren geplaatst en zuigt zich vast.
2— De siphonuitgangen worden gesloten en door gedeeltelijke

retraktie van de siphonen wordt de hydrostatische druk in
de manteiholte vergroot.
Deze druk werkt hier als een antagonist van de posteriore
adduktorspieren: zonder de werking van deze spieren zouden
vooral de posteriore schelpdelen uiteen wijken.
Gravende Adesmacea maken deze bewegingen om het substraat
opzij te duwen en zodoende de graafgang zijdelings te ver—
groten en de wanden te verstevigen.
Echter, door kontraktie van de accessorische ventrale adduktor—
spieren wordt, ondanks de verhoogde inwendige druk, de buiten—
diameter van het lichaam niet groter. De hydrostatische druk
dient om de verankering van de voet op de boorgatwand te ver—
stevigen.
Qedurende I en 2 wordt het lichaam omhoog gedrukt in de boor—
gang.

3— Door kontraktie van de pedale retraktorspieren beweegt het
lichaam zich neerwaarts, waarbij mogelijk wat substraat af—
geschraapt wordt door de anteriore scheipranden.
Deze beweging is meer een voorbereiding voor 4 dan een effek—
tieve "werkslag".

4— Daarna openen de siphonen zich en neemt de hydrostatische in—
wendige druk af.

De posteriore adduktorspieren kontraheren zodat de schelpen
rond een dorso—ventrale as kantelen, waarbi.j de anteriore
schelpdelen wijken. Hierin werkt ook het posteriore deel van
de anteriore adduktorspier mee, die achter het draaipunt van
de schelpen aangrijpt.
Het uiteenwijken van de voorste schelpdelen veroorzaakt de
voornaamste verspaning van het substraat.

5— De schelpen worden weer teruggedra'aid door kontraktie van het
anteriore deel van de anteriore adduktorspier.

6— De schelpen worden gedeeltelijk gesloten en het losgemaakte
substraat wordt, door ci1in op de nianteiranden rond de voet—
opening, in de manteiholte gebracht.
Een peristaltische beweging van de siphon kan het materiaal
dan als pseudo—faeces naar buiten brengen.

7— Daarna wordt de voet weer jets naar voren geplaatst waarbij
Zirphaea jets om de lengte—as draait. Zo ontstaat er een
boorgang met een ronde doorsnede.
Daarnaast treedt er tijdens de boorcycli een tweede rotatie op
van 25_300 , gevolgd door een even grote maar tegengestelde
draaiing.

De verhoging van de inwendige hydrostatische druk door sluiting en
gedeeltelijke terugtrekking van de siphonen is veel minder bij
Zirphaea dan bij de gravende bivalven als Mya (zelfde orde — Myoida)
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en Ensis (orde Veneroida).
Dit komt enerzijds omdat het aitagonistisch werkend bewegingsappa—
raat voor bet openen en sluiten van de schelpen bij Zirphaea
bestaat uit elkaar tegenwerkende adduktorspieren die het hydrosta—
tische systeem (minstens gedeeltelijk) vervangen (30).
Daarnaast gebruikt Zirphaea de hydrostatische manteidruk niet om
de schelpen uit elkaar gedrukt langs de wanden te bewegen of om
het substraat aan te drukken zoals gravende bivalven dit doen.

Barnea truncata en Pholas dactylus boren op een vergelijkbare wijze
in harde substraten als Zirphaea.
Martesia spec. en Xylophaga spec. gebruiken deze mechanische afbraak
voor bet boren in hout.
In figuur 10—1 en —2 wordt een schematisch beeld gegeven van de
schelpen van deze Pholadidae.
Spieraanhechtingen, accessorische schelpdelen (proto—, meso—, meta—,
siphono—, en hypoplax en callum) en bet dorsale en ventrale draai—
punt van de schelpen (umbo en ventral condyle, 10—2) zijn aangegeven.

0)

0

0/

0

fig. 10 Binnen— en buiterizijde van de linker schelp van Pholadidae.
uit (32).

1
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Teredo, Bankia en Lyrodus (Adesmacea, familie Teredinidae) hebben
een wormachtig uiterlijk door de lange mantel die verlengd is tot
een siphonale schede en door de relatief kleine schelpen die op
bet anteriore uiteinde zitten (Fig. 11).

Elke scheip bestaat uit drie lobben die ontstaan zijn door plaatse—
lijk versnelde groei van de jonge schelpen (33):
een anterioor, een mediaan en een posterio—dorsaal deel, de aurikel
(Fig. 12).

De anteriore adduktor grijpt aan op de ventrale binnenrand van de
anteriore schelpdelen, de posteriore adduktor op de binnenzijde van
de aurikels.
De schelpen scharnieren om een dorsale en een ventrale verdikking
(7 en 8 in Fig. 12), waarbij de anteriore en posteriore adduktoren
elkaars antagonisten zijn.
De anteriore schelpdelen zijn bezet met fijne ribbels die parallel
lopen aan de ventrale rand. De mediane schelpdelen dragen meer en
grotere ribbels die evenwijdig lopen aan de anteriore schelprand.
De pedale retraktoren grijpen aan op de apophyses (6 in Fig. 12).

Na bet vastzuigen van de voet in bet uiteinde van de boorgang,
worden de schelpen door de pedale retraktoren tegen het substraat
gedrukt.

fig. 11 Teredinidae.
Geschematiseerd beeld van de penetratie van een larve en de
groei tot een voiwassen paalworm in hout.
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Door kontraktie van de sterke posteriore adduktor openen de schelpen
zich aan de voorzijde en schrapen het hout af dat vervolgens gegeten
wordt.
De anteriore adduktor brengt de voorste schelpdelen weer naar elkaar
toe waarbij er geen erosie plaatsvindt.
Door de voet ook zijdelings te verplaatsen, ontstaat er een boorgang
met een ronde doorsnede.
De boorgang wordt voor het grootste deel bekleed met een kalklaagje.
Lyrodus pedicellatus maakt gebruik van bakterin en schiinmels die
het hout verzwakken (34).

fig. 12 Buiten— en binnenzijde van do linker schelp van Teredinidae.
1— anterior, 2- anterior-mediaan, 3— midden—inediaan,
4— posterior—mediaan, — aurikel, 6— apophysis,
7— dorsale condyle, 8— ventrale condyle, 9- umbonale—ventrale lijri
uit (33).
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Penitella conradi (Pholadidae, max. 53 mm lang) boort in de scheip
van Haliotis rufescens (10—20 cm lang).
Bij het bereiken van de binnenwand van de gastheerschelp stopt
P. conradi met boren, produceert een "callum" en wordt sexueel
voiwassen (35).
Ret effekt van de mechanische verwering van bet substraat door be—
wegingen van P. conradi is miniem. De tanden op de schelpen blijken
meer te slijten dan bet schelpmateriaal van Haliotis.

Ret boorproces berust voornamelijk op chemische oplossing, waarna
bet zo voorbewerkte kalksubstraat afgescbraapt wordt (19 pm per dag).
Dit materiaal wordt m.b.v. cilin via de uitstroomsipbon naar
buiten gebracht.
Penitella beweegt been en weer in de boorgang maar de afbraak van
de verzwkte kalk wordt voornamelijk bewerkstelligd door rotatie
van bet 1ier. De mantel wordt ingetrokken en de dan vrijgekomen
anteriorè scheipranden komen in kontakt met bet substraat.
Er zijn geen klieren gevonden die de nog onbekende kalkoplossende
exkretie produceren.

4.4.7— superfamilie Myacea

Platyodon cancellatus boort door opeenvolgende kontrakties van de
anteriore en posteriore adduktoren zodat de schelpen om een dorso—
ventrale as kantelen (Fig. 7—B).
Er treedt geen rotatie op zodat de dwarsdoorsnede van de boorgang
eenzelfde vorm heeft als die van bet dier.

5— Sipunculida

Sipunculiden zijn marlene wormvormige dieren die bestaan ult een
cylindriscb posterioor rompdeel (bet extrovert) en een anterioor
deel dat de kop en de voorste onderdelen van bet lichaam bevat.
Dit deel (het introvert) kan in bet extrovert worden teruggetrokken.
Rice (36) beschrijft sipunculiden die hij aantrof in kalkachtige
gesteenten en koraalkalk. De dieren zaten met bet introvert in de
richting van de boorgangopening.
De smalle boorgangen zijn rond van doorsnede, onvertakt, 2—4 maal
de lengte van de bewoner en met voornamelijk gladde wanden.

Op bet introvert, met terminaal de tentakels en de mond, zit een
krans van stekels, haken en papillen (Fig. 13). De romp heeft
anterioor en posterioor gelegen boom-- of kalkachtige platen.
De posteriore platen vormen samen een "schild" aan de acbterzijde
van de romp; de anteriore platen kunnen een schild aan de voorzijde

H
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fig. 13 Vereenvoudigde weergave van Sipunculida.
uit (12).

vormen wanneer bet introvert is ingetrokken en zodoende als een
operculum fungeren, waarmee de hoorgang kan worden afgesloten.

Gezien de houding van de sipunculiden in de boorgang lijkt het
onwaarschijnlijk dat de haken en stekels op het introvert een
belangrijke rol spelen bij bet maken van de boorgang. Vermoede—
lijk hebben deze een funktie bij de voedselverwerving.
Toch zal bet voortdurend in en uit de romp schuiven van het intro-
vert een bijdrage kunnen leveren aan bet vergroten van bet ante—
riore deel van de boorgang.
Het stevige posteriore schild is beweeglijk en dient vermoedelijk
samen met de ruwe romphuid als werktuig om zachte steensoorten te
ver spanen.

a)

0

C

I
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Sipunculiden komen echter ook in hardere kalksuhstraten voor, waar—
in dit mechanisch boren niet mogelijk is. De vele klieren die aan—
getoond zijn in de epidermis van borende sipunculiden zouden kunnen
dienen om m.b.v. een zure sekretie het substraat te verzwakken en
zo mechanisch boren mogelijk te maken (36, 37).
Warme (5) beschrijft ook borende sipunculiden in niet—kalkachtige
substraten waarin dus alleen mechanisch boren mogelijk kan zijn.
Bromley (10) achtte chemische of gekombineerd chemisch — mechanisch
boren onwaarschijnlijk, hoewel duidelijke argumenten daarvoor ont—
breken.

6— Arthropoda

6.1— De kiasse Cirripedia, waar ook zeepokken toe behoren, bevatten
drie orden met borende soorten: Thoracia, Acrothoracia en Ascothoracia.
Lithotrya en Drupa (Thoracia) boren gaten tot 10 cm lengte in kalk—
Steen en koraalkalk (5).

Volgens Seilacher (38) boren cirripedenmechanisch.
Tomlinson (39) beschrijft borende Acrothoracia in schelpmateriaal
en vermoed een chemische afbraak door de larve bij het bezetten
van het substraat en vervolgens gekombineerd chemisch — mechanisch
boren na het larvale stadium. Chitineuze tanden op bet exoskelet
zouden het substraat losmaken dat door het enzym carbon—anhydrase
wordt aangetast.

6.2— Van vele decapoden wordt vermoed dat ze kunnen boren of minstens
bestaande gaten in harde substraten kunnen vergroten.
Deze inechanische afbraak zou plaatsvinden door gebruik van scharen,
puntige looppoten en van monddelen (5).

6.3— De isopode Limnoria (lengte -F 1 mm) boort in bout. Met de mandi—
bels worden stukjes bout losgemaakt en opgegeten.
Sphaeroma bewerkt op vergelijkbare wijze het substraat en maakt
holen van 2—9 mm breed en 6—35 mm lang (5).
Rotramel (40) vond S. quoyanum in bout, modder, zandsteen, beton,
asfalt, polystyreen en levende sponzen. Deze soort leeft van filter—
feeding (Fig. 14).

fig. ]i-t Sphaeroma quoyanum in boorgang. De pijien geven de waterstroom
aan (filter-.feeding).
uit (40).
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7— Annelida

De meeste marlene anneliden behoren tot de Polychaeta.
Bijna alle soorten ult deze kiasse zijn uitgerust met potentile
werktuigen voor mechanische afbraak van harde substraten: monddelen
en parapodia, setae en andere segmentale strukturen.
Polycheten—boorgangen kunnen zeer sterk verschillen in vorm en af—
meting en worden gevonden in diverse substraten (5).
De best bestudeerde groep van borende polycheten is die van de
familie Spionidae, waartoe Polydora behoort. Deze worm (Fig. 15)

maakt U—vormige gangen in zachte substraten, hout en kalkachtige
substraten. De grote en gemodificeerde borstels van het 5e segment
(FIg. 16) zouden volgens enkele auteurs (geciteerd in 41) de werk—
tuigen moeten zijn voor mechanisch boren.
Deze borstels bleken echter minder hard te zijn dan bet kalksub—
straat waarin Polydora wordt gevonden (Dorsett, 1961 in 41).
Bovendien toonde Haigler (42) aan, dat na amputatie van deze borstels
de worm nog steeds in kalkachtige substraten kan boren.
Toch kan Polydora hout penetreren (5), waarvoor bet noodzakelijk is
om mechanisch te boren (hoogstwaarschijnlijk m.b.v. de borstels op
bet lichaam).

Polydora beschikt over segmentale klieren die een niet nader gespe—
cificeerde substantie als zure "mucus" kunnen afscheiden, waarmee
kalksubstraten kunnen worden aangetast. Zottoli & Garriker (43)
beschrijven die etsende werking van de mucus op molluskenschelpen.
De interprismatische en interlamellaire matrix wordt eerst door bet
sekreet opgelost waarna de zo vrijgekomen prisma's worden aangetast.

Ret lijkt aannemelijk dat relatief zachte, niet—kalkachtige substraten
mechanisch kunnen worden afgebroken m.b.v. de segment—borstels en dat
hardere kalksubstraten gekombineerd chemisch — mechanisch beweerkt
kunnen worden (41). Alle segmentale setae zin dan aktief bij bet
boren.
De gemodificeerde borstels van bet 5e segment zouden dienen als
schrapers en als "ankers" waarmee Polydora zich tijdens de boor—
bewegingen kan vastzetten in de boorgang.

Dodecacera concharum maakt vergelikbare gangen in kalksubstraten,
maar mist "boorborstels"
Ret boorproces van deze aan Polydora verwante soort is cbemisch (41).

8— Phoronida

Twee soorten van dit phylum werden aangetroffen in de schelpen van
Thais en Nytilus (Mollusca) en in bet exoskelet van zeepokken, ni.
Phoronis ovalis en P. hippocrepia (44).
De openingen van de boorgangen zijn rond (0,2—0,3 mm diameter) en
geven toegang tot vaak ingewikkelde gangenstelsels. Ze komen vaak
voor samen met clionide sponzen in dezelfde schelp.
Vermoedelijk boren deze organismen chemisch (Brattstr5m, 1943 in

44).
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fig. 15 A — Polydora in boorgang. De kalkachtige bekleding
van de boorgang (met buiten het substraat uitstekende
delen) en do eveneens door P. gevormde vertikale
scheidingawand aim aangegeven.
B — Dwarsdoorsnede van do boorgang.
uit (41).

fig. 16 Polydora.
A — habitus (4 x). t— tentakels, pr— protomium,

b— gemodificeerde borstels van het 5 segment,
m- metastomium, pg- pygidium.

B — dwarsdoorsnede van eon segment, no— notopodium,
no- neuropodium, b— borstels (30 x).

9— Bryozoa

Boorgangen van bryozodn worden vaak verward met die van borende
algen en schimmels. Ze liggen vrij oppervlakkig en bestaan uit
dunne, vertakte gangenstelsels die geregeld op plaatsen waar zich
zoden hebben gevormd aan de oppervlakte van het kalkachtige sub—
straat komen (44, Fig. 17).

Een groUt aantal soorten is in staat om harde, ook niet—kalkachtige
substraten af te breken (5, 45).

Van de boormethode(n) van bryozo'dn is weinig bekend.
Vertegenwoordigers van de familie Penetrantia boren chemisch in
molluskenschelpen waarbij fosforzuur bet substraat plaatselijk
oplost. Waarschi.jnlijk wordt deze boorwijze ook door andere che—
misch borende bryozon gebruikt.
Mechanische substraatafbraak wordt sterk vermoed bij enkele andere
borende Bryozoa. Hypophorella expansa bijvoorbeeld, die een ondui—
delijke plaats inneemt in de systematiek van Bryozoa, heeft chi—
tineuze plaatjes bij de opening van het exoskelet, waarmee mecha—
nisch geboord zou kunnen worden in kokerwormbuizen (45).

A .ch B

A

fig. 15

B

fig.16
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fig. 17 Stelsel van boorgangen van bryozon in een scheip van
Pecten maxinlus.

Openingen san het substraat—oppervlak zijn zwart san—
gegeven; naar een radiogram (4 x).ult (44).

10— Brachiopoda

Bromley (44) rangschikt de schaarse informatie over brachiopoden
die de voet van de steel gebruiken om in kalkachtige substraten
te boren voor houvast. Ninstens drie orden van de brachiopoden
bevatten soorten met die eigenschap.
Bromley & Surlyk (46) beschrijven boorgaten in kalk die door de
voet van de steel met de daarop voorkomende papillen gemaakt werden.
Het boorproces is onbekend maar vermoedelijk chemisch.

11— Echinodermata

Echinus esculentus graast in een zig—zagspoor kalksteen af om
daarin voorkomende borende wormen (voornamelijk Polydora ciliata)
te kunnen eten (47).

De zeegel gebruikt de harde tanden in bet mondapparaat (de "lan—
taarn van Aristoteles") om stukjes van de kalksteen af te bijten.

Ook Diadema antillarum in bet Caraibisch gebied veroorzaakt bij
het afgrazen van bet substraat (koraalkalk) erosie van bet opper—
vlak (48).
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