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BINNENHUIS ARCHITECTUUR
IN HET SLAKKENHUIS
Door het maken van doorsn ed en van gastropode n sch elpen, is h et mogel ijk een
beter inzicht t e krij gen in de constructie e n d e variaties welke zich hierbij v oordoen.
Zoals de heer F a ber opm erkt in zijn artikel " De sch elp in doorsn ee", b est aa t er
een groot aantal patronen hij de in wendi ge bouw.
Bij die soorten waar d e sutuurlijn wo r d t aa n gelegd tegen d e onder zijde v an de
vorige winding, ontstaat h et ty pische patroo n va n d e opgerolde k egel. Hier treft
m en de colume lla (de spil va n de sch e lp) aan in ver sch eid enh eid va n vormen.
V ertoont d e mond plooien aa n d e parietale (mondrand-) zijde of aa n d e columella,
d a n blijken d eze door te lope n t'ot in de boven ste windingen . De palatale (binnenwand-) zijde van de mond daarentegen is steeds glad van oppervlak. Alleen komen
hier soms tanden voor v an oud e mondranden, ofschoon deze ook vaak weggewerkt
zijn tijdens d e bouw .
Voorbeelden van een goed gevormde columella vindt m e n bij verschille nde soorten
va n de geslac hten Tha is en Pur pura d er Muricid ae . Hi er h eeft h et d e vorm van een
r echte zuil. Een sterk geplooid colum ella treft m e n aan bij L ati1'1iS infundibu h .rn
(Gmelin). Soms h eeft het ook de v orm van een spiraalvormig gedraa id e plooi zoals
bij verschillend e Cymatiidae en Mitridae (Buikpotigen pa g. 83).
Bij de bouw van d e schelp w orden de boven ste windingen geheel met k alk gev uld, zodat d e embry onale windingen kunn en afslijten zonder d at dit nadelige
gevolgen h eeft. Het jonge di er bou wt een lichtere sch elp, hetgeen later geco rrigeerd
wordt b v . door d e eerste w indingen te ver zwa r en aa n d e binnen zijde, of zelfs geh eel
op te vullen zoals we dat zien bij sommige Cy m a tiidae. CPTithit.m v v.lgatmn (Brug.)
zegelt de top twee of drie maal af.
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Bulla stTiata (Brug.) vertoont een in gestulpte spiraal; elke winding omvat de
voorgaa nde compleet. Deze constructie komt tot zekere hoogte overeen met die der
Cypraeidae; toch is er een duidelijk verschil op te merken . D e Cypraea's hebben
in het juveniele stadium een duidelijke top, welke later wordt ingekapseld. Zie
hierover het artikel van Bob Entrop over de jeugdvormen der buikpotigen (Buikpotigen pag. 59). Ui t de doorsnede blijkt dat de jonge Bulla hetzelfde patroon
heeft a ls dat van de volgroeide schelp.
Een typische ontwikkeling wordt aangetroffen bij de Conidae en de Olividae. De
buitenste winding is bijzonder hard en sterk evenals de top-spiraal. Binnen in de
schelp blijken de windingen te bestaan uit papier-dun en bros materiaal, waardoor
het mij niet mogelijk was een gave doorsnede te maken. Blijkbaar wordt hier het
materiaal der oudere windingen voor het grootste deel opgelost en weer gebruikt
voor de verdere bouw. Aan de binnenzijde van de mond blijft een behoorlijke
overlap van zwaar materiaal bestaan, zodat eventuele beschadiging van de mondrand geen gevaar zal opleveren. Vele Conusschelpen vertonen oude breukranden,
we lke beschadiging het dier goed te boven is gekomen. De constructie is bijzonder
efficiënt, want binnen in de schelp blijft een maximum aan leefruimte, terwijl het
materiaal daar wordt aangewend, waar het het meeste effect sorteert nl. aan de
buitenkant ter bescherming van h et weekdier tegen zijn omgeving.
Vele buikpotigen bouwen hun schelp regelmatig uit met de groei van het dier. Bij
andere soorten gebeurt de bouw sprongsgewijze. Hierbij wordt de mond rand gewoonlijk versterkt met stekels, zoals bij vele Muricidae, of door een verdikte
mondrand, zoa ls bij de Cymatiidae, Bursidae, Cassidae en Epitonidae.
Dikwijl s blijven de varices (uitsteeksels) bestaan als verdikte ribben tussen de sutuul'lijnen. Bij Cypmecassis testiculus (L.) is dit echter niet het geval. In het juveniele
stadium heeft de schelp een dunne mondrand en vertoont ook geen callus (eelt)
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aan de spilzijde van d e mond. W anneer de schelp een len gte van 3 cm h eeft b e r eikt, wordt de zwa r e mondrand gevormd en ook het prachtig gekleurd e callus,
geheel zoals bij d e volgroeide schelp, die een lengte van 8 cm bereiken kan. Blijkb aar wordt bij de groei steeds a lle overtollige materi aal afgebroken en opnieuw
benut. Er blijven geen v arices t e zien zoals ook blij kt bij door snede . A lleen h et
oude siphokanaal wordt niet afgebroken maar ingekapseld. Bij dwarsdoorsned e
blijft h et t e zien a ls twee k leine holten, ter weerszij d en van h et middelpunt van
d e spiraal.
E en h eel bij zonder e bouw wordt waargenomen bij verschillende soorten van h et
geslacht Cassis bv . C.co1'1~uta (L.). Bezien we d e sch elp aan de buit enkant, dan valt
h et op dat de top-spiraal slechts weinig uitsteekt. D e sutuurlijn wordt aangelegd
langs d e schouder der vori ge w inding en omvat ook de uitst eek sels welke d aar
voorkomen. De uitsteeksels ligge n met een hoek van 60 ° op d e voorgaande, zodat
een typisch patroon ontstaat. De mondrand is st erk verdik t , terwijl de binnenrand m et tanden bezet is. H et callus is sterk ontwikkeld en h et vormt, samen m et
d e mondrand een soort platform d at een d erde van de omtrek v an d e schelp be dekt. H et callus steekt aan alle zijden buiten d e overige sch elp u it en d e buitenrand st eunt tegen de varix d er vorige buitenlip. De mond op ening is smal en loopt
uit in h et siphokanaal, dat st erk naar boven en n aar voren is gebogen . De windingen
vertonen aan de onderzijde slechts een fl a uwe uitbuiging, m a ar zijn a an de schouder
sch erp omgebogen. D e schouder is bezet m e t een vijftal sp a t el vo rmige uitsteek sels .
Hoewel bij h et jonge dier d e sch elp mind er extr eem gevormd is als in het volwassen stadium, blijkt dat to ch hetzelfde p a troon wordt aa n gehouden n a dat e enm a al h et eerste callus is gevormd. Gedure nde de tijd dat d e sch elp w ordt uitge bouwd, is h et di e r uite raard zeer kw etsba ar. Hei zoekt een schuilplaats op en
verlaat deze pas wanneer d e bouwfase v oltooid is. Gedurende d eze p eriode m oet
h et dier dus vasten en alle opgespaarde materia len worden gebruikt om d e b ouw
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zo snel mogelijk te voltooien. Het valt dan ook op dat zelden of nooit een Cassisschelp wordt gevonden zonder volledig gevormde callUs en mondrand .
De beschouwing over de externe bouw van de schelp maakt het duidelijk dat gedurende zo'n bouwperiode een grote hoeveelheid arbeid moet worden verricht en
wel van zeer gecompliceerde aard. De n ieuwe winding omvat immers tweederde
van de oude schelp. Bovendien zijn de rand van het callus en het siphokanaal
obstakels die overwonnen moeten worden. Bij een gedragspatroon zoals wij dat bij
de meeste soorten aantreffen, zou eerst a l dit materiaal moeten worden afgebroken.
Bij doorsnede blijkt echter dat de Cassis zich van een andere techniek bedient,
die wel heel origineel is. De rand van het callus wordt uitgebouwd tot een losse
binnenwand, welke zich om het bestaande siphokanaal heenstulpt. Het kanaal zelf
wordt afgesloten en zo ontstaat om ieder oud siphokanaal een afgesloten kamer.
In een volwassen schelp bevinden zich wel een 6 tot 8 kamers, die niet met de
leefruimte van het dier in verbinding staan. Bij het jonge dier voegt zich de losse
binnenwand tegen de onderzijde van de vorige winding, maar bij de volgroeide
schelp blijkt de binnenwand los door te lopen tot vlak onder de schouder der
vorige winding. Er ontstaat daardoor een enorm dikke zuilvormige spil.
De doorsneden geven een goed beeld van deze constructie. Hierbij valt wel op
hoeveel ruimte wordt ontnomen aan de leefruimte van het dier. Tevens is duidelijk
hoeveel materiaal wordt aangewend dat niet bijdraagt tot de sterkte van de schelp
en dus alleen het gewicht vergroot, hoewel dit laatste onder water minder telt. De
landen van de mondranden blijven bestaan en zijn op meerdere hoogten aan de
binnenkant der schelp zichtbaar.
Waarmede de bedoelde kamers gevuld zijn bij de bewoonde schelp is mij niet
bekend. Mocht een der lezers misschien het antwoord weten op deze vraag, dan
zou het wellicht de moeite waard zijn hierover iets te publiceren in Vita Marina .
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