SCHAALHOREN CONTRA ZEESTER
..

REACTIE

VAN

PATELLA VULGATA

L.

OP

ASTER lAS

RUBENS

L.

door J . Bos
W a arnemingen gedaan door een werkgroep van h et Dierfysiologisch L ab ora torium van de Univer siteit van Amsterda m in Am bleteu se aan de Fra n se
k an aalkust in juni 1964. Deelnemer s aan deze werkgr oep, die on der leiding
stond van prof. dr. A. Punt, waren J ok e Goosen s, Paulien Hogeweg,
J ohn Bos en P at r ick Huygen .
Tijdens een excursie in 1963 n aar Bany uls (Zuid- F rankrijk) werd waargenomen dat
Patella v ulgata L. r eeds bij de nadering van een zeester op enige afstand op d e
v lucht sloeg. Wer d een zeester in het m idden van een rockpool (poeltje tussen d e
r otsen) gebracht, dan zaten n a verloop van tijd alle Patella's aan de rand van h et
poeltj e. Volgens de liter atuur echter werd altijd aangenomen, dat Patella a lleen
vlucht n a aanra kin g door een zeester.
D e opdracht va n de werkgroep was te ontdekken uit welk orgaan van de zeester d e
stof v rijkomt, die de P atella's op de vlucht dr ijft en zo mogelijk wat voor soort stof
dit is. Wie sch etst onze verbazing toen bij de na dering van een zeester in een
r ockpo ol de Patella niet op de vluch t sloeg, m aar j uist tot de aanval overging
waarbij d e zeest er vluchtte. Wij besloten to en eerst dit gedragsp atroon maar een s t e
onderzoek en.
Bij n al ezing van h et verslag van Bany uls m erkten w ij op, dat men uitsluitend met
zeer grote zeesterren h ad gewerkt, t erwijl onze eerste proef met een k lein exemplaar h ad plaats gevonden . Ten einde n a te gaan of hierdoor h et verschil in gedrag
kon w orden verklaard, w erd dit in de praktijk getoetst. Wij maakten daarbij gebruik
van kleine exemplaren v an de gewone zeester - A ste1'ias rubens L.
Als een P atella zich onder de arm van een zeester b evindt, probeert h ij deze a rm
door een schommelende beweging (w iebelen) , vaak gecombineerd met h et draaien
van zijn sch elp van zich af te werken. Zodra hij h alf onder de arm uit is, prob eert
hij deze m et zijn sch elp verder weg te duwen door korte aanvallende bewegingen.
A ls de sch elp vrij is r eageert hij n et als een P atella die zo juist door een a ankruipende zeester is geraakt. Soms a l n a enkele seconden m aar niet langer d an
30 seconden n a aanraking door een (zeer ) kleine zeester k om t de Pat ella met de
n aar d e zeester gerichte k ant van de sch elp omhoog waarbij de voet stevig op h et
substra at blijft vastgeh echt. Vervolgen s m aakt hij een "hoogstandj e", duikt m et zijn
schelp in de richting v an de arm en probeert deze te klemm en . Als dit n iet lukt,
blijft hij "klappen " . Deze r eactie is zeer h efti g. Lukt h et w el d e arm vast t e
klemmen, dan knijpt de P atella stevig gedurende enkele tot ongeveer 10 seconden
en la at da arna los. De zeester trekt sn el zijn arm t erug en gaat in een boog om de
P at ella h een. Vaak is h et dan zelfs een zeer duidelijke vlucht.
Wij hebben vele proeven ged aan, w aarbij zowel de P atella als de zeester werden
gemeten. Dit leidde tot w aar n emingen, die onze v eronderstelling over het ver schil
in gedrag van Patella bevestigden.
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PateUa vulgata L. klemt de
arm van Asterias rubens
L. De verhouding schaalhoren - zeester is in dit
geval ongeveer 1 " 4.

Zeer kleine zeesterren m et grote Patella's - grootteverhouding 1 : 1 - gaven geen
enkele reactie. Pas bij een verhouding van 1 : 1,75 begon de Patella licht te reageren
door een hoogstandje te maken. Bij de verhoudingen 1 : 2 tot 1 : 3 was er sprake
van een duidelijke aanval van de Patella en een even duidelijke vlucht van d e
zeester. Varieerde de verhouding Patella - zeester van 1 : 3 tot 1 : 7, dan was de
reactie zeer hevig. De zeester trok zijn arm terug en ging in een boog verder. Bij
een verhouding van 1 : 7 tot 1 : 8 klapte de Patella hevig maar kon reeds minder vat
op d e zeester krijgen. Van 1 : 8 tot 1 : 10 was er wel een lichte klapreactie maar
tevens een duidelijke vlucht van de Patella. De bewegingen waren kennelijk hoofdzakelijk bedoeld om zich vrij te maken. Bij nog grotere zeesterren was er reeds op
afstand een duidelijke vlucht van Patella. Deze reacties namen wij waar zowel bij
Patella "at home" als bij grazende Patella's.
REACTIE OP ORGANEN EN EXTRACTEN
Gebruikten wij organen of stukken van een zeester, dan leverde dit geen reactie op .
Alleen afgesneden ambulacraalvoetjes (zuigvoetjes; ambulacrum
wandelweg)
gaven een lichte reactie. De mooiste reactie kregen wij toen we een soepje van
fijngewreven voetjes in de buurt van de Patella brachten. Er was een duidelijke
alarmreacEe, zelfs op 5 cm afstand. W erd de voetjessuspensie tegen de schelp aangebracht, dan vluchtte d e Patella 20 tot 30 cm weg.
Hi.eruit blijkt dat de alarmstof waarschijnlijk is opgeslagen in de huidcellen van de
voetjes . I r:1mers hoe meer de voeten verwond of fijngewreven worden, des te
actiever het preparaat.
Na vele proeven zijn wij zo ver gekomen dat wij weten dat deze stof thermostabiel
is. Het is geen eiwit, geen vet of een in vet oplosbare stof. Het zal waarschijnlijk dus
ook geen stof zijn, d ;e bestaat uit zeer samengestelde moleculen - hoogmoleculaire
binding - , maar een stof die met het water in de voetjes meegaat.
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