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Met goede hoop en vol frisse moed,
dacht de Sint: die stage houdt Remment wel zoet."

bus al varende plunderde je de oceaan,
maar wat bleek, die arme beestjes konden dot allemaal niet aan.

bagenlcing zit je flu naar je zeeklittefl te staren,
macir wij weten dat ze hun energie voor 'S nachts bewaren.

want als je weg befit heeft Piet gezien,
hebben ze met z'n allen pret voor tien.

Vanuit de donkere gangen bij mariene biologie klinkt dan wild feestgejoel,
eindelijk zit Remment niet meer op zn stoel.

Met een zware kater liggen ze don 's ochtends in hun bak,
want ze zijn zo ontzettend brak.

In bewegen hebben ze dan ci helemaal geen zin,
dus resultaten zitten er voor jou niet in.

(Sint Nicolaas, 4 december 1997)
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Samenvattina

Samenvatti ng

Echinocardium cordatum is een secundair bilateraat symmetrische stekeihuidige behorend tot
de orde der Spatangoida (Echinodermata). De wereldwijd verspreide soort heeft een
ondergrondse Ievenswijze en de ingraafdiepte is athankelijk van het sedimenttype; in zandige
gebieden graven de dieren zich doorgaans dieper in dan in slibachtig sediment.
In de Iiteratuur wordt beschreven dat E.cordatum zowel in dieper gelegen sediment als aan het
opperviak kan foerageren, doordat het een voedingsmechanisme bezit dat goed aangepast is
aan de ondergrondse Ievenswijze. Met behulp van zeer uitrekbare dorsale podia kunnen
partikels van het sedimentopperviak vergaart worden die via een schoorsteen de aborale zijde
van het dier bereiken. Door middel van een gespecialiseerd transportmechanisme via de
ambulacrale groeve kunnen de voedselpartikels naar het oraal gelegen mondgebied gebracht
worden.

Als uitgangspunt werd in dit onderzoek gekeken naar de daadwerkelijke voedselinname bij het
mondgebied, een nog niet duidelijk in de Iiteratuur beschreven stap uit het
voedingsmechanisme van dit bodemdier. Duidelijkheid omtrent de partikelopname kon
ondanks intensief observeren niet verschaft worden.
Naarmate het onderzoek vorderde ontstonden vraagtekens bij in de Iiteratuur gedane
uitspraken over het voedingsgedrag van E.cordatum aangaande de bron van het voedsel
(oppervlaktesediment, dieper gelegen sediment, of beiden) en het transport van voedsel via
het gespecialiseerde transportmechanisme van de aborale naar de orale zijde.
Beide onderwerpen werden onderzocht, maar helderheid kon ook nu niet worden verschaft.
Onderzoek naar transport van oppervlaktesediment naar het mondgebied via het Iichaam en
de hoiwand Iijkt een goed alternatief te bieden voor het voedseltransportmechanisme via de
ambulacrale groeve, maar opname van getransporteerde deeltjes kon niet bevestigd worden.
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Inleiding

Algemeen

InIidina

Echinocardium cord atum is een stekeihuidige uit de
Echinodermata) en heeft de Nederlandse
namen Hartegel en Zeeklit. Het dier bezit een
karakteristieke hartvormige, witte schaal die
secundair bilateraal symmetrisch is, waardoor
het behoort tot de orde der irregulaire
Spatangoida (zie figuur 1). De schaal is
bedekt met een groot aantal dicht op elkaar
gepakte geel/bruine stekels, waarvan het
merendeel naar posterior gericht is (Holtmann
et a!., 1996). Een adult bereikt een grootte
van gemiddeld 40-50 mm en heeft een
gemiddelde levensduur van 15 jaar
(Buchanon, 1966). E.cordatum is
tweeslachtig, maar sexe-verwante verschillen
zijn niet of nauwelijks zichtbaar (David et a!.,
1988).

klasse der Echinoidea (phylum:

Lichaamsbouw

Spatangoiden zijn ovaal van vorm en de orale zijde is afgevlakt, terwl de aborale zijde bolrond
is. Het Iichaamsoppervlak bestaat uit vijf grote interambulacrale gebieden die van elkaar
gescheiden zijn door smalle ambulacrale gebieden welke een kenmerkende bloemstructuur
(petaloid) vormen (Ruppert & Barnes, 1994) (zie figuur 2).
Aan aborale zijde komen op de apex de ambulacrale gebieden samen bij de aborale fasciola.
Bij E.cordatum bevindt zich hier een apicale stekelgroep bestaande uit grote beweeglijke
stekels en ontspringt het anteriore ambulacrum. Dit ambulacrum ligt diep in de schaal en vormt
zo een groeve vanaf de apex via anterior tot aan het peribuccate gebied aan orale zijde. Hierin
ligt de mond op de kruising van de ambulacrale gebieden. De anus bevindt zich caudaal van
het peribuccale gebied op het postenore interambulacrum (zie figuur 2).

I
anterior

ambulacrale groeve
faciolaire junctie

mondopening
aborale fasciole
apex
ambulacrum
interabulacrum

I posterior

Figuur 2: Aboraal, oraal en posterior aanzicht van de schaal van E.cordatum
(naar Ghyoot et aL, 1987).

Figuur 1: Habitus van E.cordatum gezien van
orale (rechts) en aborale (links) zyde.

aboraal

van aboraal

apex

anus
anale fasciole
subanale fasciole

I oraal
van oraal van posterior
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Inleiding

Verspreid over de ambulacrale gebieden bevinden zich podia (buisvoetjes) met verschillende
functies. Op elk laterale ambulacrum zitten afgeplatte en gevouwen podia die uitsluitend voor
respiratiedoeleinden gebruikt worden. Daartussen verspreid bevinden zich gereduceerde podia
met een sensorische functie die het omringende substraat kunnen aftasten doordat ze
enigszins uitstulpbaar zijn (Nichols, 1959).

Naast deze algemeen voorkomende podia zijn er nog drie soorten met specifieke functies (zie
figuur 3):
1) Dorsale podia (± 70) bevinden zich op de adapicale platen van het anteriore ambulacrum.

Ze zijn zeer uitrekbaar (12-20 cm.; Robertson,1871) en maken een schoorsteen vanuit het
hol naar het substraatoppervlak (zie figuur 5).

2) Sub-anale podia bevinden zich onder de anus en bouwen een smalle achterwaartse
verlenging van het hol voor verwijdering van afvalstoffen, waaronder het gebruikte
respiratiewater (zie figuur 5).

3) Voedings podia (phyllopoden) bevinden zich in het peribuccale gebied rond de mond en
dienen voor voedselopname (zie figuur 5).

Deze drie soorten specifieke podia zijn penicellaat; hun schijven zijn gesteeld en bedekt met of
omzoomd door vingerachtige papillen (Nichols, 1959).

Figuur 3: Len gtedoorsnede van een dorsaal- (links), sub-anaal- (midden) en voedings- (rechts)
buisvoetje (uit Nichols, 1959).
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Inleidina

E.cordatum bezit drie verschillende mechanismen voor reiniging en bescherming van het
lichaamsoppervlak: Over het gehele lichaam verspreid bevinden zich de huid, ciliën en
pedicellarien.

De fragiele onbeschermde jjj die niet bedekt is door een vlies of scheip, bezit een
digestieve agressiviteit waarmee het dier zich beschermt tegen aanstaande parasieten
(Pequignat, 1966).

De ciliën wekken waterstromingen op langs het lichaamsoppervlak ten behoeve van
respiratie, reiniging en enige mate van epidermale voeding (Pequignat,1966)(zie figuur 4).
Deze stromingen worden versterkt door fasciolen. Dit zn speciale banden van hoog
gecilieerde stekels, oftewel clavulae, en komen op drie plaatsen op het lichaam voor: Aan
aborale zijde, net onder de anus (sub-anaal) en rond de anus (anaal) (Nichols, 1959) (zie
figuur 2).
De waterstroom uit de respiratieschoorsteen wordt over deze dne fasciolen naar de
reinigingsbuis achter het dier geleid en daar het sediment ingestuwd. Zonder deze
respiratieschoorsteen zou het risico ontstaan dat hetzelfde water steeds wordt hergebruikt
(Foster-Smith, 1978).

antenor

postenor

Figuur 4: Waterstroming rondom hot lichaam van dorso-Iateraal (links) en oraa! aanzicht (rechts) (uit
Jangoux & Lawrence, 1982).

De pedicellarien bestaan in principe uit een kop met drie kaken en een steel welke aan het
lichaam gehecht zit. Ze werken op due functionele niveaus en worden daarom onderverdeeld
in drie types (Ghyoot eta!., 1987):

1) trifoliaten; schoonmaak van het lichaamsoppervlak en de ciliënbanden.
2) tndactylen; bescherming van het lichaamsoppervlak tegen sedimenterende partikels.
3) globifere pedicellarien; verdediging van het dier tegen kleine potentiële predatoren.

De laatste twee typen pedicellanen zijn bij afwezigheid van stimulatie door partikels of
predatoren niet actief. Trifoliaten daarentegen zijn altijd intensief werkzaam; ze hebben een
hoogbeweeglijke steel die onophoudelijk in elke richting golvend en draaiend beweegt (Ghyoot
eta!., 1987).

Het nut van de schoonmaakfunctie van de pedicellariën is verwant aan de levenswijze van
E.cordatum: Diep ingegraven zijn in het sediment is ongetwijfeld één van de meest efficiënte
beschermingsmethoden tegen grote predatoren (Ghyoot et aL ,1 987).
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Onderirondse Ievenswiize

schoorsteen

dorsale podia

apicale stekeigroep

sanitaire afvoerpijp
subanale podia
phyllopoden

Inleidina

Figuur 5: Lateraa! aanzicht van een individu in zun ho! (naar: Jan goux & Lawrence, 1982).

Behalve ter bescherming tegen predatoren, graven bodemorganismen zich in om voedsel te
verwerven, partners te lokaliseren, en/of Iichamelijke stress te vermijden (Brenchly, 1982).
E.cordatum leeft compleet ingegraven in het sediment (zie figuur 5). Het hol waarin het leeft
wordt geacht twee uitbreidingen te hebben: Een schoorsteen die het hol met de oppervlakte
van het sediment verbindt en een sanitaire afvoerpijp die horizontaal achter het dier
geplaatst is (Nichols, 1959). De schoorsteen dient voor aanvoer van voedsel en zuurstof; het
werkt in feite als een ecologische navelstreng (De Ridder et a!., 1987). Het bouwen en
verstevigen van de schoorsteen wordt bewerkstelligd door de stekels van de apicale
stekeigroep en door de dorsale podia van het anteriore ambulacrum met behulp van mucus-
uitscheiding (Nichols, 1959).
E.cordatum graaft zich gewoonlijk in tot onder of ter hoogte van de diepte waar zich het
scheidingsvlak tussen aëroob en anaëroob sediment bevindt (Temara et a!., 1993). Het
ingraven bij Echinoiden gebeurt doordat het dier stuk voor stuk sedimentkorrels
transporteert onder het lichaam vandaan over de schaal heen naar het sedimentoppervlak
(Brenchley, 1982).
Bij aquariumexperimenten van Foster-Smith (1978) bleek dat de ingraafdiepte van
E.cordatum varieert met de sedimentsoort waarin ze leven. In zand werd gemiddeld tot 15
cm ingegraven, in zachte modder tot 6 cm, en in slibachtig zand tot net onder het oppervlak.
Dit komt overeen met de waarnemingen die Buchanon (1966) in de natuurlijke habitat van
de beesten deed: E.cordatum individuen die in slibachtig sediment leven, graven zich in het
algemeen ondiep in en handhaven meestal een directe opening met het sedimentopperviak,
waarbij de uiteinden van de apicale stekelgroep net zichtbaar zijn. lndividuen die leven in
zandig sediment graven doorgaans dieper, tot 10-15 cm. Daarnaast beweegt deze groep
hartegels zich sneller voort dan degenen die in het slibbig sediment leven, respectievelijk 6-8
cm/uur tegen 2 cm/uur of minder, waarbij om de 2 tot 3 cm een verbinding tussen het hol en
het sedimentopperviak wordt gebouwd (Buchanon, 1966).
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Inleidinci

Leefgebied

E.cordatum heeft een wereldwde maar discontinue verspreiding. Het betreft slochts één
morfospecies over deze uitgestrekte geografische range en dit wordt gebaseerd op
morfologische kenmerken zoals de lengte-, breedte- en hoogte- verhoudingen van de schaal,
aangevuld met het aantal porien voor podia (Higgins, 1975).

Echinodermen zijn als groep standvastig en migreren nauwelijks. Van organismen die
niet het vermogen hebben van Ieefomgeving te veranderen, wordt aangenomen dat reacties
op stress zich uiten als veranderingen in fysiologische processen of ontwikkeling dankzij
fenotypische plasticiteit. (Edwards & Ebert, 1990). Vandaar dat de enorme verspreiding van
de soort E.cordatum vermoedetijk is gecorreleerd aan de relatief hoge mate van tolerantie
aan variatie in habitat, zoals sedimenttype, diepte en watertemperatuur (Buchanon, 1966).
Hot zijn voornamelijk deze factoren die de groeisnelheid bepalen en individuen groeien
Iangzaam in modderig sediment op grote diepte waar hot kouder is (offshore). Optimale
groeiomstandighedon zijn eon zandorige bodem en hogo watertemperaturen, vaak in
kustgebieden te vinden (Duineveld & Jonnos, 1984; Beukema, 1985).

In de gematigde zones is de groei van E.cordatum seizoensgebonden, met eon snelle
groei in hot warme zomerseizoen en goon groei in de winter (Beukema, 1985). De
belangrijkste toename in grootte vindt plaats in de eerste twee levensjaren en
groeisnelheden nemen snel af in de loop derjaren (Do Ridder eta!., 1991).
Uiteraard speelt do hoeveelheid opgenomen en verteerd voedsel ook eon belangrijke rol bij
groei, waarbij niet alleen het voedselaanbod van belang is, maar ook hot functioneren van
hot voedingsmochanisme (De Ridder et a!., 1991).

In het algemoon komt E.cordatum voor in zand op beschutte estuariene stranden en in zachte
vaak arme sedimenten dioper in do zoo (Rainer, 1982).
Do populaties in de centrale Noordzee bereiken een maximale dichthoid op diepton van 40
meter en ze domineron er de macrofauna (De Wilde et a!., 1984). In zanderige gebieden in
de centrale en zuidelijke Noordzee maakt E.cordatum ongeveer 50% van de biomassa van
het benthos uit. In modderige gebieden bedraagt dit percentage 5% (Duineveld & Jennes,
1984).
Het feit dat E.cordatum een dergelijk bolangrijk aandeel uit kan maken van het benthos
maakt het tot een interessant studie-object.
Voor hot begrijpen van de distributie van diersoorten is kennis van het voedingsgedrag en
voodingsmechanisme een fundamenteel vereiste, vandaar dat dit onderzoek zich daar op
heeft gericht.
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Inleidina

Voedselverwerving

Bodemdieren hebben te maken met verschillende voedselzones en kunnen als gevolg
daarvan onderverdeeld worden in drie groepen (Pearson, 1971):
1) suspension-feeders, halen gesuspendeerd voedsel uit de waterkolom;
2) oppervlakte-deposit-feeders, voeden zich met voedsel dat is neergeslagen op het

sedimentopperviak;
3) suboppervlakte-deposit-feeders of deposit-swallowers, consumeren voedsel dat zich in

het sediment bevindt.
E.cordatum foerageert facultatief zowel aan het oppervlak als in diepere delen van het
sediment (Creutzberg et a!., 1984) en wordt daardoor beschouwd als een niet-selectieve
deposit-feeder (Nichols, 1959).

Robertson publiceerde in 1871 als eerste observaties aan het voedingsgedrag van
E.cordatum. Hij schreef dat korte tentakels rand de mond zand en partikels oppakken om ze
over te brengen naar de mond, een beweging die slechts zelden waargenomen werd. Ook
bericht hij over zeer uitstulpbare buisvoetjes van het anteriore ambulacrum die in staat zijn
lets te grijpen en gebruikt worden bij voeding en de bouw van een respiratie schoorsteen.
Deze dorsale podia worden via de schoorsteen uit het sediment gestoken om het
zandoppervlak te verkennen en daar voedselpartikeltjes op te pakken. Vervolgens worden
de podia weer ingetrokken om zo de partikeltjes het hol in te brengen.

In later onderzoek werd vermeld dat deze beweging van de dorsale podia louter dient voor
de bouw van een respiratieschoorsteen am het beest van voldoende zuurstof te kunnen
voorzien. AlIeen de oraal gelegen phyllopoden worden gebruikt bij voedselopname (Nichols,
1959).

Ander onderzoek bevestigt de functie van de phytlopoden, maar spreekt het feit dat de
dorsale podia uitsluitend een respiratoire functie hebben tegen op grand van de volgende
waarnemingen (Buchanon, 1966):

1) het aan het sedimentoppervlak vergaarde materiaal belandde in de darm;
2) de aanwezigheid van een transportband gaande van de apex naar de mond in de vorm

van een mucusstreng;
3) het is onwaarschijnlijk dat de dorsale podia louter bewegen ten behoeve van

ademhalingsproblemen, aangezien toevoer van vers, zuurstofrijk zeewater deze
beweging niet deed ophouden;

4) de beweging van de dorsale podia (2 of 3 tegelijkertijd) was naar de organisch rijke
gebieden gericht en na verloop van tijd was de opruim activiteit duidelijk zichtbaar in een
straal van 3-4 cm rand de opening van de schoorsteen;

5) als een dorsaal buisvoetje tijdens het intrekken een partikel liet vallen, werd alvorens
volledig in te trekken eerst een ander deeltje opgepakt.

De conclusie die uit deze waarnemingen getrakken werd is dat de hele reeks van
gebeurtenissen meer op voedselvergaring gericht lijkt te zijn dan op gedrag ten behoeve van
respiratie (Buchanon, 1966).
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Inleidina

E.cordatum lijkt dus twee voedseibronnen te hebben (Buchanon, 1966):
1) Al voortbewegend door het zand, worden partikets opgepakt door de oraal gelegen

phyllopoden uit een uitgehold gebied onder het lichaam.
2) Als het rendabel is, kan het dier het organisch rake oppervlakte-materiaal benutten

dankzij het samenwerkende gedrag van de dorsale podia en de stekels van het
anteriore ambulacrum.

Onderzoek door De Ridder toonde in eerste instantie (1982) dat E.cordatum zich uitsluitend
voedt met organisch-rijke partikels die afkomstig zijn van het sedimentopperviak. Dit werd
geconcludeerd uit de waarneming dat de maag van een proefdier in een opstelling met
geverfd sediment als oppervlaktelaag na 23 uur volledig gevuld was met dit geverfde zand.

Uit volgend onderzoek bleek echter dat E.cordatum in het algemeen naast
oppervlaktesediment ook dieper gelegen sediment opneemt. Toch kan het voorkomen dat
een individu uitsluitend oppervlaktesediment tot zich neemt en dat uitgehongerde dieren
duidelijk meer oppervlaktesediment opnemen dan normaal gevoede beesten (De Ridder et
a!., 1984).

Over de opname van dieper sediment verkondigden De Ridder & Jangoux (1985) de
mening dat dit vermoedelijk louter om mechanische redenen wordt toegepast, aangezien het
dieper gelegen sediment nauwelijks voedingswaarde bezit. Ze stelden de hypothese dat een
kritiek volume van opgenomen sediment nodig is om een efficiënte verplaatsing van de
voedseistreng over de gehele darmlengte mogelijk te maken. De opname van dieper
gelegen sediment draagt slechts eraan bij dat volume te bereiken.

Intraspecifieke verschillen in voedselvergaring ontstaan bij het gebruik van de dorsale podia:
De dieren verzamelen oppervlakte materiaal actief door directe verzameling (Robertson,
1871; Buchanon, 1966) of passief door het verbeteren van de val van het
oppervlaktemateriaal (Nichols, 1959; De Ridder, 1982).
Wat de voedingsmethode ook is, het zijn altijd de phyllopoden die deeltjes oppikken en de
mond inbrengen. Diep ingraven individuen zullen zich waarschijnlijk voornamelijk voeden
met de vanaf het sedimentoppervlak getransporteerde nutriëntrijke partikels uit de
mucusstreng. Ondiep of halfingegraven beesten daarentegen, hebben direct de beschikking
over nutriëntenrijk sediment. Zulke intraspecifieke verschillen in voedselopname door
variatie in ingraafdiepte komen waarschijnlijk voor bij populaties die leven in verschillende
substraattypen (De Ridder, 1982).
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Inleidinci

VoedseltransDort

E.cordatum heeft zijn manier van voedselopname goed aangepast aan zijn ondergrondse
Ievenswijze. De apicale stekeigroep, het frontale ambulacrum en het peribuccale gebied
vormen een efficient voedselverzamelsysteem, welke de overdracht van verzamelde
voedselpartikels mogelijk maakt van de apex naar de mond via de ambulacrale groeve.
Deze ambutacra!e groeve bestaat uit vier elkaar opvolgende gebieden, herkenbaar aan de
glooiing en aan de kenmerken van de bodemstekels zoals vorm, dichtheid en positie (zie
figuur 7). Beginnend bij de apex, zijn dit 1) het adapicale gebied, 2) het fasciolaire gebied, 3)
het ambitale gebied, 4) het adorale gebied (De Ridder eta!., 1987) (zie figuur 6).

I adapicale gebied
2 fasciolaire gebied
3 ambitale gebied
4 adorale gebied

P peribuccale gebied

Figuur 6: Schematische dwarsdoorsnede van de ambulacrale groeve van E.cordatum (naar: De
Ridder et a!., 1987).

Via de schoorsteen bereiken voedselpartikeltjes van het sedimentoppeMak het adaDicale
gebied, waar ze worden opgevangen door de kransvormige apicale stekeigroep. Deze
stekeigroep is afgevlakt tijdens graven en locomotie en richt zich op in stilstand bij
voedselverzameling vanaf het sedimentopperviak (Jangoux & Lawrence, 1982).
Slagbeweging van isodiametrische stekels aldaar groepeert de partikels naar het centrum
van de groeve, terwiji knuppelvormige stekels de deeltjes naar het fasciolaire gebied
transporteren (Buchanon, 1966). Tijdens de slagbeweging scheiden klieren in de stekels
slijm uit waarmee de partikels ingebed worden in een mucusstreng (Buchanon, 1966).

In het fasciolaire gebied wordt deze streng voortbewogen door een transport-
mechanisme gevormd door knuppelvormige stekels. Isodiametrische stekels in dit gebied
vormen passief een boog over de groeve. Zodra de mucusstreng de fasciolaire junctie
bereikt, wordt de voortgang sterk vertraagd doordat de knuppelvormige stekels in het
overgangsgebied vervangen worden door clavulae. Dit zijn banden van hoog gecilieerde
stekels die de mucusstreng overvloedig met slijm voorzien en dit zorgt er samen met de
vertraging voor dat de streng compact en stevig wordt. Met behuip van knuppelvormige
stekels wordt de streng verder door het fasciolaire gebied naar het ambitale gebied
vervoerd.
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--,p-

2

P



Inleidinci

Het ambitale gebied bezit ook knuppelvormige stekels voor doorvoer van de
mucusstreng en is vrijwel verticaal georienteerd, zodat de streng hier omlaag valt tot op de
bodem van het hol waarin het dier zich bevindt. Spatelvormige stekels haken de vallende
mucusstreng en transporteren het naar het adorale gebied.

Alle stekels in het adorale gebied zijn spatelvormig en transporteren de mucusstreng
over de bodem van het hol totdat het peribuccale gebied bereikt wordt.
Dit gedeelte omvat de mond en het peristoom en de voedselpartikels uit de mucusstreng
worden waarschijnlijk door de phyllopoden en peribuccale stekels naar de mondopening
gebracht (De Ridder eta!., 1987).

De bewegingen van phyllopoden zijn complex en verwant aan schoonmaak- en voedings-
activiteit van het dier. Bewegingen van de peribuccale stekels zijn eenvoudiger en wiegen
langzaam lateraal of in de richting van de mond. Nadat de phyllopoden partikels hebben
opgepakt lijken ze deze of af te schrapen aan de peribuccale stekels, of ze dringen de mond
binnen die direct overgaat in de peristaltisch bewegende oesophagus (De Ridder &
Jangoux, 1993), alwaar ze enkele minuten kunnen blijven voordat ze de deeltjes afgeven
(De Ridder eta!., 1987).

12

'ins

I

'ins

2

Figuur 7: Dwarsdoorsneden van de ambulacrale groeve: I = adapicaal gebied; 2 = faciolair
gebied; 3 = ambitaal gebied; 4 = adoraa! gebied; c = clavu!ae; is = isodiametrische
stekels; ks = knuppelvormige stekels; ss = spatelvormige stekels; p = podia (uit: De
Ridder et aL, 1987).



Inleidina

Het spijsverteringskanaal van E.cordatum bestaat voornamelijk uit twee in
tegenovergestelde richting lopende lussen en bevat drie gespecialiseerde gebieden: De
mucus-uitscheidende oesophagus, de maag voor vertering en de absorberende darm (De
Ridder & Jangoux, 1993)(zie figuur 8). Sommige onderzochte individuen bezitten na
gefoerageerd te hebben geen sediment in hun oesophagus, wat indiceert dat het
intermitterende feeders zijn (De Ridder, 1982).

anus

rectum

darm

maag

oesophagus

mond

Figuur 8: Schematische weergave van het spjjsverteringskanaal van E.cordatum (uit: De Ridder &
Jangoux, 1993).

Het proces van voedselvergaring vindt plaats als het dier stationair is en het kan enige uren
duren, voordat het dier zich weer verplaatst. Bij voortbeweging bevindt de onderkant van de
respiratieschoorsteen zich nametijk boven de posteriore delen van de schaal (Nichols,
1959). Als er op zo'n moment materiaal de schoorsteen ingebracht zou worden, wordt het
naar achteren getransporteerd en ingebouwd in de wand van het hol, zodat het voedsel niet
door het dier benut kan worden (Buchanon, 1966).

Voedselselectie

Spatangoiden nemen het sediment waarin ze leven tot zich en hun darm-inhoud bevat als
gevolg daarvan detritus en kleine organismen die geassocieerd zijn met het sediment
(diatomeeen, dinoflagellaten, foraminifera, rhizopoda, en kleine cnidaria, annelida,
echinoderma, crustacea, mollusca) (Jangoux & Lawrence, 1982).

Deposit-feeders zijn in het algemeen relatief snelle groeiers en domineren het benthos
(Lopez & Levinton, 1987). Ze verwerven de benodigde nutriënten uit de organische fractie
van het opgenomen sediment. De meeste sedimenttypen bestaan hoofdzakelijk uit
mineralen (zelfs organisch rijke sedimenten bestaan voor slechts 2,5% uit organisch
materiaal). Dit betekent dat deposit-feeders van een opmerkelijk arme voedselbron leven,
maar toch krijgen ze voldoende nutriënten binnen door het toepassen van bulkfeeding, het
verwerken van grote hoeveelheden sediment. Bulkfeeding heeft een hoge mate van
bioturbatie tot gevolg en dit leidt, mede dankzij het graafgedrag bij ondergronds levende
dieren zoals E.cordatum, tot diepgaande effecten op de microbiële, chemische en
geologische eigenschappen van het sediment (Lopez & Levinton, 1987).
Gezien het feit dat E.cordatum in de Noordzee tot 50% van de biomassa ult kan maken zal
de impact van dit dier op het sediment groot zijn en dat maakt het tot een interessant studie-
object.
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Inleidina

Naast het verwerken van grote hoeveelheden, is het voor deposit-feeders uiteraard ook
belangrijk dat een goede absorptie van organisch materiaal uit het opgenomen sediment
plaats vindt (Lopez & Levinton, 1987).
Als aangenomen wordt dat deposit-feeders gebruik maken van de bacteriëfe fractie van het
sediment of van andere organische laagjes die aan het korreloppervlak gebonden zijn, zou
volgens een model voor optimaal foerageren door deposit-feeders, opgesteld door Taghon
& et a!. (1978), verwacht mogen worden dat de kleinste partikels altijd opgenomen worden.
De selectie van grotere deeltjes daarentegen, is volgens het model athankelijk van
verschillende parameters, waaronder de doorlooptijd en de opname-efficientie van de
deposit-feeder.

E.cordatum selecteert in fijn sediment niet op korrelgrootte, aangezien in het fijne
sediment alle korrels klein genoeg zijn om optimaal te kunnen foerageren (Nichols, 1959; De
Ridder & Lawrence, 1982). Wel is het dier selectief is voor de voedseldeeltjes die het
opneemt (De Ridder et a!., 1984). Bij E.cordatum is het opgenomen sediment in het
spijsverteringskanaal namelijk opvallend rijker (de organische fractie is 4 keer hoger) dan
het omgevingssediment. Dit verschil geldt voornamelijk voor de lipiden- en protelnen-
fracties, terwiji de carbohydraaffractie niet Iijkt te fluctueren. Deze resultaten duiden er op
dat een chemische selectie van voedselpartikels plaatsvindt. 00k bleek dat de
geadsorbeerde fractie van organisch materiaal niet significant veranderd over de darm,
terwiji het niveau van mobiliseerbaar organisch materiaal merkbaar afneemt gaande van het
begin naar het eind van het spijsverteringskanaal (De Ridder eta!., 1984).

Vergelijking tussen onbehandeld ("natuurlijk") en behandeld (bijna alle detritus partikels
verwijderd) sediment leidde tot de conclusie dat E.cordatum alleen detritus materiaal
opneemt en verteert dat geassocieerd is met het sediment, terwiji de soort niet het
organische materiaal dat geadsorbeerd is aan sediment korrels gebruikt. Dit vermogen van
E.cordatum om nutriënten van sedimentgeassocieerde detritus te verkrijgen is hoog (De
Ridder et a!., 1984).
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Inleidina
Uit at het voorgaande blijkt dat het voedingsmechanisme van E.cordatum inmiddels intensief
is bestudeerd. Zowel de morfologie van het voedseltransport mechanisme als de
foerageeractiviteit lijken grondig te zijn onderzocht. Toch wordt in de literatuur niet duidelijk
vermeld hoe bijvoorbeeld het voedseltransport in het peribuccale gebied daadwerkelijk
plaats vindt. Dit is een stap in het transportmechanisme die in de beschrijvingen in de
literatuur wordt overgeslagen. Het is niet bekend in hoeverre de phyllopoden en peribuccale
stekels exact bijdragen aan de voedselopname en of er samenwerking tussen beiden
plaatsvindt.

Ook blijkt uit de inleiding dat er nog geen eenduidigheid bestaat over de bron van
voedsel, oftewel de plaats in het sediment waar E.cordatum foerageert: aan de oppervlakte,
dieper in het sediment, of beide?

Tevens ontstaan er twijfels bij de gedane uitspraken in de literatuur over het
voedseltransport van de apex naar de mond via de ambulacrale groeve. Dit transport Iijkt
goed onderzocht en morfologisch gezien is dit zeker ook het geval, maar over het
daadwerkelijke transport wordt geen duidelijkheid verschaft aangezien niet beschreven
wordt op welke manier het voedseltransport geobserveerd is en welke indicatoren gebruikt
zijn om het transport zichtbaar te maken. Mogelijk berusten de beweringen over het
voedseltransport op aannames die genomen zijn op grond van de bouw van het
transportmechanisme en niet op daadwerkelijke waarnemingen.

Tot slot beperkt de Iiteratuur zich bij bespreking van voedselvergaring vanaf het
sedimentopperviak tot het transport naar de mond via de ambulacrale groeve. De vraag
ontstond of het oppervlaktesediment op een alternatieve manier bij het peribuccale gebied
terecht kan komen.

Dit onderzoek richtte zich er op aan de hand van concrete waarnemingen deze
onduidelijkheden over het voedingsmechanisme weg te nemen en de bestaande kennis over
E.cordatum sluitend te maken. Hierbij werden de volgende vraagstellingen als richtlijn
gehanteerd:

* Hoe neemt Echinocardium cordatum de vergaarde voedselpartikels op in zijn
mond?

* Neemt E.cordatum voedsel tot zich vanaf het sedimentopperviak, vanuit diepere
lagen in het sediment, of beiden?

* Hoe vindt bij E.cordatum het transport van voedsel plaats van de apex naar het
peribuccale gebied via de ambulacrale groeve?

* Transporteert E.cordatum voedsel van de apex naar het peribuccale gebied via
een alternatieve route dan de ambulacrale groeve?
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Materiaal en Methode

Materiaal en Methode

Algemeen

Proefdieren werden verzameld in de zuidelijke Noordzee ter hoogte van het Friese Front
(54° 45' NB, 4° 30' OL) vanaf de "Pelagia", een onderzoeksschip van het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Er waren twee verzamelperioden; juni 1997 en
september 1997.
Bij het verzamelen werd gebruik gemaakt van een box-core. Direct na het aan boord halen
van de box-core werd deze uitgespoeld en de levende E.cordatum individuen werden met
10 tot 15 individuen in een plastic 10 liter tank geplaatst. In de tanks beyond zich een 10 cm
dikke Iaag sediment afkomstig van de verzamelplaats, aangevuld met zeewater. De tanks
werden aan boord continue belucht.

Tijdens het vervoer van het NIOZ op Texel naar het Biologisch Centrum in Haren (Gr.)
werd bij de eerste groep van 20 proefdieren in juni de beluchting stopgezet. De tweede
groep in september bestaande uit 69 proefdieren werd wel voorzien van verse lucht
gedurende het transport.

De beesten werden op het Biologisch Centrum ondergebracht in een klimaatkamer in
drie ronde bakken met een inhoud van 110 liter (0 = 55 cm; h = 45 cm) en een rechthoekige
bak met een inhoud van 255 liter (l*b*h = 132*43*45 cm). De vier bakken waren gevuld met
een 15 cm dikke Iaag bestaande uit fijn sediment afkomstig van de verzamelplaats, en
werden continue gefilterd en belucht. De condities kwamen overeen met de natuurlijke
situatie: Het zeewater had een temperatuur van 12 °C en een saliniteit van 30%o.
De dieren werden circa twee keer per maand gevoerd door een mengsel van opgeloste
gemalen algen uit te strooien over de bakken zodat het gelijkmatig neersloeg op het
sediment.

Gedurende observatieperioden werden de dieren individueel overgebracht in een kleine
opstelling buiten de klimaatkamer bestaande uit een transparante bak (20*20*15 cm) die in
een groter glazen aquarium stond (40*24*25 cm) (zie figuur 9).
Een koeler pompte zeewater van 30%o rond via de grote bak en zo werd de
watertemperatuur op 12 °C gehouden. Het rondgepompte zeewater vloeit via buitenbak over
de rand naar de binnenbak en zorgde zo voor een goede circulatie in de opstelling.
Beluchting vond plaats met behulp van een Iuchtpompje.
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Materiaal en Methode
Activiteit peribuccale gebied

Om goed zicht te hebben op het peribuccale gebied van het dier werd dit gedeelte bij
onderzoek 30 tot 40 keer uitvergroot op een beeldscherm door het dier van orale zijde via
een spiegel te filmen. Er werd gefilmd met een high resolution kleuren video camera
voorzien van macrolens. De beelden werden opgenomen met een U-matic-SP
videorecorder en gemerkt met een frame code generator (zie figuur 9).

Bij het observeren van het peribuccale gebied is het van essentieel belang dat het proefdier
zich met de orale zijde op de bodem van het transparante aquarium bevindt. De meest
eenvoudige manier om dit te bewerkstelligen is de proefopstelling niet of slechts van een
dunne laag sediment te voorzien.
Aangezien E.cordatum zich in natuurlijke omstandigheden ingraaft, leek een kale glasplaat
geen ideale situatie voor de proefdieren. Om tot een proefopstelling te komen waarin de
dieren zo optimaal mogelijk zouden presteren werd bekeken hoe de proefdieren reageerden
op verschillende ondergrondtypen en welk van die typen de voorkeur genoot. De variatie in
bodemtypen en het aantal gedane experimenten staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1: Verschfflende bodemtypen waarbij E.cordatum geobserveerd werd.
Bodemtype # experimenten
- kale glasplaat 6
- 1 mm sediment 8
- afwisselend stroken kaal en 1-2 mm sediment
- half kaal, half 1 mm sediment
- glasparels (0 1 mm) geleidelijk kaal —20 mm

5
8
5

- sediment geleidelijk kaal — 10 mm 8
- t-splitsing kaal, compact sediment, los sediment 14

De proefdieren werden a-select gekozen en per experiment werd één proefdier in de
proefopstelling geplaatst op de grens van verschillende bodemtypen. Na elk proefdier werd
de opstelling gereinigd en indien nodig voorzien van een nieuw sediment of glasparels.

Zo snel mogelijk na de start van elk experiment werd gekeken naar de activiteit in het
peribuccale gebied. Dit gebied werd bekeken bij 45 proefdieren, met een totaal van circa 65
uren observatie.
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Materiaal en Methode
Plaats in het sediment van foerageren

Om te bepalen in welk deel van het sediment E.cordatum foerageert, vanaf het
sedimentopperviak en/of uit diepere lagen van het sediment, werd een experiment
uitgevoerd waarbij twee verschillende soorten diatomeeën als tracers gebruikt werden: Een
soort die zich aan het opperviak bevindt en een soort die in de diepere lagen van het
sediment zit. Door een proefdier een aantal dagen hierop te laten foerageren, zou aan de
hand van de inhoud van het spijsverteringskanaal bepaald kunnen worden of het dier zijn
voedsel vergaart aan het opperviak en/of in de diepere sedimentlagen.

Geschikte diatomeeën voor dit onderzoek zijn Navicula salinarum en Amphiprora paludosa.
De Amphiprora soort diende als tracer voor het diepe sediment, aangezien deze diatomee
erom bekend staat traag te zijn, zodat deze na menging door het zand niet naar het
opperviak zal bewegen waar de energiebron licht zich bevindt. N.salinarum is daarentegen
een snelle aig en zal zich naar het sedimentopperviak kunnen en gaan begeven, zodat deze
diatomee geschikt is als tracer voor het oppervlakte-sediment.
De kweek van beide diatomeeën wordt beschreven in appendix 2.

De proefopstelling is in principe hetzelfde als beschreven in Materiaal & Methode Algemeen,
met als enig verschil dat de binnenbak nu uit twee compartimenten bestaat van 8 bij 10 cm
en 12 cm hoog. Dit verkleinen van het volume van de proefopstelling heeft tot gevoig dat er
minder diatomeeën nodig zijn om tot een overmaat te komen.
De Amphiprora diatomeëen werden in overmaat gemengd door gesteriliseerd zand dat fijn
van structuur was. Het mengsel werd in een laag van 6 cm in de opstelling gebracht en hier
overheen werd in overmaat de Navicula-soort uitgestrooid.

In totaal werd het experiment 4 keer uitgevoerd en per experiment werden twee proefdieren
gebruikt. De eerste drie keer werd na 48 en 72 uur een dier verwijderd, de vierde keer
beiden pas na 72 uur. Nadat de dieren door bevriezing gedood waren, werd de inhoud van
het spijsverteringskanaal onderworpen aan een analyse om na te gaan of N.salinarum en/of
A.paludosa in het spijsverteringskanaal aanwezig waren, zodat bepaald zou kunnen worden
of in welke delen van het sediment E.cordatum foerageert.
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Materiaal en Methode
Voedseltransport via de ambulacrale groeve

Het transport van partikels via de ambulacrale groeve van de apex naar de mond werd
bekeken bij 24 proefdieren die niet ingegraven waren, zodat het gehele
transportmechanisme zichtbaar was. Ze beschikten over geen of over slechts een dun
laagje zand op de bodem van de proefopstelling die hetzelfde was als beschreven in
Materiaal & Methode Algemeen.
Als tracer werden sediment afkomstig van de verzamelplaats (6 experimenten) en kleurrijke
gedroogde algen (18 experimenten) gebruikt. De tracer werd op de plaats van de apex
toegediend om zo mogelijk het transport van de apex naar de mond te kunnen volgen en
beschrijven.

Voedseltransport via een alternatieve route

Om te bepalen wat er met het oppervlakte-sediment gebeurt, werd sediment bestemd voor
de oppervlaktelaag gemerkt door het te verven met methyleenblauw. In de opstelling
identiek aan de opstelling beschreven in Materiaal & Methode Algemeen, werd een 1 mm
dikke laag van dit sediment uitgespreid over een 3-4 cm dikke laag van onbehandeld
sediment dat afkomstig was van de verzamelplaats.
In totaal werd bij 11 ingegraven proefdieren gekeken hoe de dieren het oppervlakte-
sediment naar het mondgedeelte transporteerden. Na elk experiment werden de
sedimentlaag en de oppervlaktelaag "geschoond" door opnieuw de opstelling te vullen met
een 3-4 cm laag onbehandeld sediment en een 1 mm dikke oppervlaktelaag bestaande uit
het blauw gekleurde sediment.
De inhoud van het spijsverteringskanaal van 3 proefdieren werd gecontroleerd op
aanwezigheid van het blauwgeverfde oppervlakte-sediment.
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Resultaten

Reacties op verschillende bodemtypen:

De algemene indruk die ontstond is dat de beesten gemiddeld circa anderhaif uur actief
waren in de vorm van voortbeweging en/of draaien rond de lichaamsas. Zodra ze in de
proefopstelling op een kale bodem werden geplaatst, "schudden" ze het sediment dat nog
op het lichaam tussen de stekels zat van zich af om dat vervolgens rondom en onder de
schaal te verspreiden. Indien de keuze tussen sediment of een kale glasplaat aanwezig was,
ging bij meer dan tweederde van de experimenten het proefdier het sedimentgedeelte op
waarbij het compacte sediment de voorkeur genoot boven het sediment dat losser van
structuur was.
Opvallend vaak beyond het peribuccale gebied zich boven een sedimentgedeelte, terwijl de
rest van het lichaam geen sediment onder zich had verzameld. Bij voldoende aanwezigheid
van sediment lieten de dieren bij verplaatsing een duidelijk spoor achter bestaande uit twee
sedimentvrij gemaakte banen met ertussen een smalle strook sediment. Ook werd zes keer
een duidelijke slijmsliert aangetroffen achter het dier.

Kort samengevat blijkt er een hoge mate van variatie te zijn in het gedrag van de
proefdieren, ook bij hetzelfde bodemtype. Er kon geen duidelijke lijn ontdekt worden in een
voorkeur voor een bepaald bodemtype.
Een uitgebreide beschrijving van de reacties per bodemtype is gegeven in appendix 1.

Activiteit peribuccale gebied

Het peribuccale gebied was goed zichtbaar met behuip van de macrolens, maar de
werkelijke mondopening niet (zie figuur 10). Dit kwam doordat de mondopening zich schuin
achter het labrum, een uitsteeksel van het posteriore interambulacrum, bevindt. Hierdoor
lag de mondopening zelf in de schaduw van het labrum en was daardoor niet te belichten en
dus niet zichtbaar.

— adorale gebied van ambulacrale groeve

— plaats van mondopening
— labrum

— posteriore interambulacrum

Figuur 10: Oraa! aanzicht van hetperibuccale gebied (boven = anterior; onder = posterior).

Het peribuccale gebied was daarentegen met behuip van de macrolens goed te observeren
en duidelijk waarneembaar was dat de peribuccale stekels en phyllopoden met regelmaat
actief waren. De peribuccale stekels maakten trage slagbewegingen en de phyllopoden
draaiden meerdere richtingen op en maakten grijpbewegingen. Beiden verplaatsten klontjes
sediment, maar duidelijk gericht transport van partikels naar de mondopening werd niet
waargenomen.
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Plaats in het sediment van foerageren

Bij het analyseren van de inhoud van het spijsverteringskanaal werden noch N.sallnarum,
noch A.paludosa aangetroffen. Het werd dus niet duidelijk werd of het dier foerageert aan
het oppervlak en/of in diepere lagen van het sediment.

Voedseltransport via de ambulacrale groeve

Bij de experimenten met het sediment als tracer voor het transport waren alle proefdieren
passief, zowel in beweging als in transport van het sediment, zodat geen duidelijkheid werd
verkregen over de werking van het transportmechanisme van de apex naar het peribuccale
gebied via de ambulacrale groeve.
De proefdieren waarbij de gedroogde algen als tracer gebruikt werden, vertoonden direct na
toediening bij elk experiment een opvallend hoge mate van activiteit in de vorm van
verplaatsing en/of draaiing rond de lichaamsas. Uiteindelijk kantelden alle dieren naar
Iateraal. Sterk werd de indruk gewekt dat de gedroogde algen absoluut niet gewenst waren.
Een duidelijk beeld van het transport van het voedsel van de apex naar de mond werd bij
deze experimenten niet verkregen.

Voedseltransport via een alternatieve route

De proefdieren groeven zich allen in door het diepere sediment van onder het lichaam
omhoog te brengen naar het sedimentoppervlak. Dit sediment bereikte de oppervlakte
lateraal en posterior van het lichaam en naarmate een dier zich met een steilere helling
ingroef kwam er relatief meer sediment posterior van het lichaam aan de oppervlakte.
Naarmate een beest dieper ingegraven zat, kwam het omhooggewerkte sediment meer naar
anterior aan de oppervlakte en het sediment "sloot" zich uiteindelijk boven het dier. Tijdens
de graafactiviteit bewogen de stekels die boven het oppervlakte zichtbaar waren niet.

Opmerkelijk was het feit dat 9 proefdieren, eenmaal ingegraven, de binnenkant van hun hol
geheel bekleedden met een dun laagje van het met methyleenblauw geverfde oppervlakte-
sediment. Dit kon waargenomen worden indien het hol zich tegen de glazen bodem of
zijwand beyond. Bij de andere 2 proefdieren was het niet zichtbaar omdat de dieren zich
midden in het sediment bevonden na volledig te zijn ingegraven.
Gezien het feit dat bij ingraven door E.cordatum het diepere sediment naar de oppervlakte
getransporteerd wordt, komt het oppervlaktesediment niet door de ingraafactiviteit aan de
binnenkant van het hol terecht. Tevens bezaten dieren die zich enige lichaamslengtes
verplaatst hadden na at ingegraven te zijn ook een met blauw oppervlakte-sediment bekleed
hol en ze lieten een blauw spoor achter na de verplaatsing.

Deze waarneming zou kunnen duiden op een mogelijk alternatief voedseltransport van het
sedimentoppervlak naar de orale zijde van het lichaam via de stekels en de holwand.
Er is echter geen daadwerkelijke opname van het blauwgekteurde oppervlakte-sediment
waargenomen, en tevens is dit gemerkte sediment na dissectie niet teruggevonden in het
spijsverteringskanaal van drie proefdieren.
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Discussie

De grote vraag die rijst tijdens en na dit onderzoek is hoe onderzoekers die met E.cordatum
gewerkt hebben tot hun conclusies zijn gekomen. In de meeste artikelen mist een
uitgebreide beschrijving van het gebruikte materiaal en de toegepaste methoden, zodat er
twijfel is ontstaan bij de getrokken conclusies. De indruk is gewekt dat veel conclusies
gebaseerd zijn op aannames en niet op gegronde waarnemingen. Deze indruk wordt
versterkt door het feit dat in dit onderzoek ook geen harde waarnemingen werden gedaan
die de Iiteratuur zouden kunnen bevestigen.

De beweringen waarbij de grootste vraagtekens zijn gezet worden hieronder per
vraagstelling besproken en aan de hand van eigen onderzoek zal worden toegelicht waarop
de twijfels gebaseerd zijn.

* Hoe neemt Echinocardium cordatum de vergaarde voedselpartikels op in zijn mond?

Robertson beschreef als eerste in 1871 de opname van voedsel door de aan orale zijde
gelegen phyllopoden.
Uexküll opperde in 1907 dat E.cordatum zich voedt door het sediment met de mond op te
scheppen terwiji het beest zich voortbeweegt.
Deze Iaatste bewering werd alleen maar tegengesproken en Nichols (1959), Buchanon (1966)
en De Ridder (1987) bevestigden het vergaren van voedsel met phyllopoden, maar helderheid
over hoe de voedselinname is waargenomen werd niet verschaft.
De Ridder & Jangoux voegden er in 1993 nog aan toe dat nadat de phyllopoden partikeltjes
hadden opgepakt, ze deze of afschraapten aan de peribuccale stekels, of ze drongen de
mond binnen, alwaar ze enkele minuten konden verblijven alvorens de deeltjes af te geven.
Ze hadden dit waargenomen door met een binoculair via een spiegel het mondgebied te
observeren.
In dit eigen onderzoek is het mondgebied ook intensief bekeken en gefilmd, maar er kon
geen gericht voedseltransport naar de mond waargenomen worden. De indruk werd
daardoor gewekt dat de in de literatuur gedane beweringen op z'n minst gedeeltelijk op
aannames en veronderstellingen berusten.
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Discussie
* Neemt E.cordatum voedsel tot zich vanaf het sedimentopperviak, vanuit diepere

lagen in het sediment, of beiden?

In tabel 2 staan de meningen van verschillende auteurs over de bron van sedimentopname
beknopt weergegeven. E.cordatum heeft de mogelijkheid te foerageren aan de oppervlakte
of in dieper gelegen delen van het sediment, waarbij de laatste mogelijkheid in tweeën
opgesplitst wordt: Het opgenomen sediment dient als voedsel of wordt voor mechanische
doeleinden gebruikt.

Tabel 2: Schematisch overzicht van in de Iiteratuur gedane uitspraken over do bron en functie van
sedimentopname.

auteur (uitgave)

Robertson (1871)
Uexküll (1907)
Nichols (1959)
Buchanon (1966)
De Ridder (1982)
De Ridder (1985)

E.cordatum heeft volgens Robertson (1871) en Buchanon (1966) twee voedselbronnen: Al
voortbewegend wordt het dieper gelegen sediment opgepakt door de phyllopoden en in
stilstand kan het dier het oppervlakte-materiaal benutten dankzij het samenwerkende gedrag
van de dorsale podia en het transport naar orale zijde via de ambulacrale groeve.

Uexkull (1907) en Nichols (1959) zijn echter van mening dat alleen het dieper gelegen
sediment als bron voor voedsel dient. Uexküll zei dat E.cordatum het sediment de mond in
schoffelt met behuip van het labrum. Nichols was van mening dat alleen de oraal gelegen
phyllopoden gebruikt worden bij voedselopname en dat de dorsale podia louter dienen voor
de bouw van een respiratie schoorsteen om het beest van voldoende zuurstof te voorzien.

De Ridder beweerde in eerste instantie (1982) het tegenovergestelde van Uexküll en
Nichols, en wel dat E.cordatum zich uitsluitend voedt met organisch-rijke partikels die
afkomstig zijn van het sedimentoppervlak. Tevens zei ze dat de dieren altijd het voedsel met
de phyllopoden oppakken en dat de bron van het voedsel altijd het oppervlaktesediment is.
Athankelijk van de ingraafdiepte is de bron dus louter de mucusstreng, of het omliggende
sediment. Ze schreef niet dat ze dit daadwerkelijk gezien had, maar De Ridder concludeerde
dit uit het feit dat ze waarnam dat bij een proefdier uit een opstelling met een
methyleenblauw geverfde Iaag van 1 cm oppervlaktesediment, de maag na 23 uur volledig
gevuld was met dit geverfde zand.
In dit eigen onderzoek is niet waargenomen dat dieren überhaupt het met methyleenblauw
geverfde sediment in zich opnemen. Bovendien neemt E.cordatum alleen detritus materiaal
op dat geassocieerd is met het sediment (De Ridder eta!., 1984), waardoor onlogisch is dat
proefdieren louter geverid sediment opnamen, omdat geverid sediment waarschijnlijk weinig
voedingswaarde voor de dieren heeft.
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Discussie

De Ridder (& Jangoux) herzag in 1985 haar ideeën en schreef dat E.cordatum in het
algemeen naast oppervlaktesediment ook dieper gelegen sediment opneemt, maar dat dit
vermoedelijk louter om mechanische redenen wordt toegepast, aangezien het dieper
gelegen sediment nauwelijks voedingswaarde bezit. De hypothese werd gesteld dat een
kritiek volume van opgenomen sediment nodig is om een efficiente verplaatsing van de
voedselstreng over de gehele darmlengte mogelijk te maken. De opname van dieper
gelegen sediment draagt slechts eraan bij dat volume te bereiken.
De opname van sediment louter om mechanische redenen lijkt niet efficient en daardoor
onlogisch.

Gezien de grote mate van controversie en het felt dat de beweringen in de literatuur over de
bron van voedsel niet onderbouwd worden door een duidelijke beschrijving van de gebruikte
materiaal en methode, zullen de in de literatuur gedane uitspraken over de plaats van
foerageren in het sediment als onduidelijk beschouwd worden.

* Hoe vindt bij E.cordatum het transport van voedsel plaats van de apex naar het
peribuccale gebied via de ambulacrale groeve?

Het vervoer van de apex naar het peribuccale gebied werd beschreven door De Ridder et a!.
in 1987 en uitgebreid behandeld in de introductie. Helaas is door De Ridder et a!. niet
duidelijk beschreven hoe dit transport van voedseldeeltjes van de apex naar de mond is
waargenomen en welk materiaal als indicator voor het transport is gebruikt. Er werd slechts
genoemd dat een ondergedompeld beest is bekeken met een microscoop en spiegel, maar
bij deze informatie blijft het.
De ervaring in dit eigen onderzoek met proefdieren die zich niet in konden graven is
teleurstellend, ze Ieken duidelijk niet op hun gemak, dus wordt betwijfeld of de dieren
voedsel transporteren in een slechts ondergedompelde situatie zoals door De Ridder
beschreven. Bovendien vermeidde De Ridder et a!. niet wat de dieren gevoerd werd en hoe
het transport zichtbaar was gemaakt, zodat De Ridder et a!. haar conclusies mogelijk
gebaseerd heeft op morfologische kenmerken en niet op echte waarnemingen. Hierdoor
mogen haar conclusies op z'n minst onduidelijk genoemd worden.
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Discussie
Transporteert E.cordatum voedsel van de apex naar het peribuccale gebied via
een alternatieve route dan de ambulacrale groeve?

Het oppervlaktesediment werd naar de orale zijde van het lichaam getransporteerd, wat te
zien was aan het feit dat de binnenkant van het hol bedekt werd met blauwgeverfd
oppervlakte-sediment en zoals gezegd in de resultaten was dit vermoedelijk niet een gevoig
van ingraafactiviteit.
Deze waarneming zou kunnen duiden op een mogelijk alternatief voedseltransport van het
sedimentopperviak naar de orale zijde van het lichaam via de stekels en de hoiwand
Er is echter geen daadwerkelijke opname van blauwgeverfd oppervlakte-sediment
waargenomen, en tevens is het gekleurde sediment niet teruggevonden in het
spijsverteringskanaal na dissectie van drie proefdieren.

Een bijkomstig aspect van dit experiment is dat de manier van ingraven niet eerder is
beschreven voor E.cordatum. Brenchly (1982) schreef dat Echinoiden graven door het stuk
voor stuk verplaatsen van sedimentkorrels over de schaal naar de oppervlakte, maar dit was
gedaan voor een totaal andere soort (Dendraster excentricus). Kanazawa beschreef voor
onder andere E.cordatum een zelfde manier van graafgedrag, maar dan terwijl het dier al
ingegraven zat.
Wat merkwaardig is aan het beschrevene over het ingegraven zijn van E.cordatum is
hetgeen Nichols (1959a) heeft beweerd. Hij schreef dat E.cordatum een achterwaartse
verlenging van zijn holletje bouwt, dienend als sanitaire afvoerbuis, maar vermeldde niet hoe
hij aan deze informatie kwam; er is geen referentie en geen eigen waarneming besproken.
Toch werd er in latere Iiteratuur wel naar terugverwezen door Foster-Smith (1978) en De
Ridder & Lawrence (1982); er verscheen zelfs een tekening bij.
In dit eigen onderzoek is geen achterwaartse verlenging van het hol waargenomen,
aihoewel de spoorvorming die de proefdieren achterlieten zou kunnen duiden op de vorming
van een sanitaire afvoerbuis.
Tevens werd de functie van afvoerbuis niet duidelijk, want kennelijk eindigt deze buis in het
niets, dus lijkt het afvoerwater na gebruik voor reiniging en respiratie in het niets te
verdwijnen. Zeker in slibachtig, compact sediment Iijkt het namelijk niet eenvoudig het water
door het sediment weg te persen. Deze uitspraak vraagt om grondig onderzoek.
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Conclusie

Conclusie

Het mag duidelijk zijn geworden dat er vraagtekens gezet dienen te worden bij de in de
literatuur gedane uitspraken over het voedingsmechanisme van E.cordatum. De uitspraken
weerspiegelen waarschijnlijk het voedingsmechanisme goed, maar vermoedelijk zijn de
gedane beweringen gebaseerd op veronderstellingen en niet op harde feiten. Dit vermoeden
wordt ondersteund door gebrek aan duidelijke beschrijvingen van de gehanteerde
materialen en toegepaste methoden en door de behaalde resultaten in dit onderzoek.

Bovendien is het van belang voortaan onderzoek aan het transport van voedselpartikels van
de aborale naar de orale zijde van het lichaam niet louter toe te spitsten op het
transportmechanisme via de ambulacrale groeve, maar ook het alternatief van transport via
de holwand en stekels over het lichaam in ogenschouw te nemen. Hoewel in dit onderzoek
niet is bewezen dat het om transport van voedselpartikels gaat, is het bestaan van deze
alternatieve manier van transport zeker aangetoond.

Het voedingsmechanisme van E.cordatum wordt momenteel beschouwd als grondig
onderzocht, maar men dient absoluut alert te blijven bij het citeren van gedane uitspraken
over dit raadselachtige beest.
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ADDendix

Appendix

Appendix 1: Kweek van diatomeeën:

De diatomeeën werden als volgt opgekweekt:
In 4 Fernbachkolven van 2 liter werd een bodempje gereinigd en gegloeid zand gedaan. Een
Stockoplossing met de volgende samenstelling werd gemaakt:

KNO3 18,75 gram I 250 ml
NaH2PO4 1,25 gram I 250 ml
Na2SiO3 7,50 gram I 250 ml

Deze stockoplossing werd in een verhouding van 1:1000 aan gefilterd zeewater toegevoegd
en over de Fernbachkolven verdeeld. Aan dit medium werden de algen toegevoegd en in
een klimaatkamer opgekweekt onder tI-licht bij een temperatuur van 16°C.
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Appendix 2: Uitgebreide beschriiving van de reacties van do Droefdieren or verschillende
bodemtvDen:

Bodemtype:
Aantal proefdieren:
Begin activiteit:
Soort activiteit:

B,jzonderheden:

Bodemtype:
Aantal proefdieren:
Begin activiteit:
Soort activiteit:

B,jzonderheden:

Bodemtype:
Aantal proefdieren:
Begin activiteiL
Soort activiteit

Bijzonderheden:

Bodemtype:
Aantal proefdieren:
Begin activiteit:
Soort activiteit:

Bijzonderheden:

Kale glasplaat
6; 6 actief
direct — 20 mm.
draaien om lichaamsas, met een duur variërend van I — 3 uur, soms
afgewisseld met voortbewegen waarbij een spoor van zandhoopjes
achterblijft, bij 2 proefdieren met een duidelijk slijmspoor.
op de schaal aanwezig zand wordt afgeschud en rondom het dier
verspreid; later toegediend sediment laten ze echter op de schaal
liggen.

Dun zandlaagje (1 mm)
8; 4 actief, 4 passief
10—25 mm.
draaien om lichaamsas en vervolgens met mate en met onderbrekingen
voortbewegen gedurende 35 mm. — 2,5 uur; 2 maal zandspoor als één
smatle baan door het midden, I maal ononderbroken, I maal
onderbroken
het mondgedeelte bevindt zich vaak boven het laagje zand en als hot
dier boven een kaal stuk gezet wordt verplaatst hot zich tot do mond
weer boven eon zandgedeelte zit; do stekels aan orate zijde posterior
van de mond maken do glasplaat onder zich juist zandvrij.

Strookjes zand
5; 4 actief, 1 passief
direct - 10 mm.
Vooral voortbewegon; 2 dieren volgden eon zandstrook, 2 dieren
doorkruisten meerdere stroken zand waarbij do één een dubbel
zandspoor en do andor een enkel zandspoor achterliet; 3 beeston
waren ruim eon uur aan hot verplaatsen, I dier hield dit 3 uur vol, alle 4
met onderbrekingon.
Alle 4 de proefdieren eindigden met hot peribuccale gebied boven eon
zandgedeelte.

Half zand / half kale glasplaat
8; 7 actief, I passief
direct - 30 mm.
Verplaatsen waarbij 3 keer direct hot zandgedeelte op, 2 keer oerst
langs de grenslaag wordt voortbowogen en 2 keer eerst het kale
gedeelte opgekropen werd. Do discontinue verplaatsing duurt I tot 1,5
uur en uiteindelijk eindigon 2 proefdieren geheel en 3 gedeoltolijk op
hot zandgedeelte, 2 dioren eindigen op het kale glas.
De beesten maken do bodem onder do schaal zandvrij met do posterior
van hot mondgedeelte geplaatste stekels on zorgen dat het peribuccale
gebied zich wel boven zand bevindt.
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Bodemtype: Glasparels
Aantal proefdieren: 5; 4 actief, 1 passief
Begin activiteit: 5 - 10 mm.
Soort activiteiL Alle 4 eerst bewogen eerst het kale glas op, 2 daarna geheel op parels

maar 1 toch terug op glas. De behoorlijk actieve dieren lijken zich
doelloos te verplaatsen gedurende 3 kwartier tot 4 uur.

Bijzonderheden: Het door beest zelf afgeworpen zand heeft grote aantrekkingskracht en
de dieren keren er (meerdere malen) naar terug.

Bodemtype: Splitsing van bodem in drie naast elkaar gelegen delen
Aantal proefdieren: 8; 7 actief, 1 passief
Begin activiteit: 5—20 minuten
Soort activiteit: ononderbroken voortbewegen met duidelijke spoorvorming gedurende

15 mm. tot 1,7 uur (4 dieren); 6 direct het zand op, 1 eerst op glasplaat
waar het afgeworpen zand onder zich verzamelde, maar later toch het
zand op; 2 dieren diepe zandlaag op, rest alleen ondiepe zand.

B,jzonderheden: verplaatsing was steeds recht vooruit totdat kaal glas, diepzand of
zijwand bereikt werden, waar ze van richting veranderden om op de
dunne zandlaag te blijven.

Bodemtype: T-splitsing van de bodem
Aantal proefdieren: 14; 13 actief
Begin activiteit: 5 - 20 mm.
Soort activiteit: 2 proefdieren draaiden louter om hun lichaamsas, 11 proefdieren

verplaatsten zich met een duur van 30 minuten tot 2 uur. 8 proefdieren
kozen in eerste instantie voor het zand dat afkomstig is van het Friese
Front, 5 bleven daar, 3 eindigden hun activiteit op het kale glas. 3
proefdieren kropen eerst de kale glasplaat op, 2 bleven daar, de derde
koos uiteindelijk voor het Friese Front zand.

B(/zonderheden: Moole zandsporen bestaande uit twee zandvrijgemaakte stroken met
een zandstrook in het midden.
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