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GNATHICHNUS PENTAX, 
BIJTSPOOR VAN REGULAIRE ZEE-EGEL 
OP TEXELSE OESTERSCHELP 

Bijtsporen, achtergelaten op schelpen door grazende zee-egels blijken een 

zeldzaamheid. Nu de oester uit onze kustwateren is verdwenen kunnen al

leen oude, op het strand aangespoelde schelpen worden onderzocht op deze 

opmerkelijke stervormige krassen. Tot nu toe is pas é é n vondst bekend van 

het Nederlandse strand. 

Regulaire (regelmatige) zee-egels zijn radiair s y m m e 
tr isch. Zij hebben voor het verzamelen van hun voedsel 
een ingewikkeld bijtapparaat met vijf kaken elk uitlo
pend in een tand waardoor het op een lantaarn lijkt. Het 
bijtapparaat wordt ook w e l de lantaarn van Aristoteles 
genoemd, naar de eerste beschrijver ervan (Afb. 1). 
Aan de onderzijde van de zee-egel komen de vijf tanden 
van deze ' lantaarn ' naar buiten (Afb. 2). Ze schrapen de 
ondergrond af, mees ta l om microscopische algjes te 
verzamelen . De kleine of gewone zeeappel Psammechi
nus mitiaris (Afb. 3) is een a lgemene regulaire zee-egel 
langs onze kust (Wolff, 1975). In een zeewateraquar ium 
begrazen deze zee-egels het aangroeisel op de glas
wand en we kunnen dan goed zien hoe zij hun voedsel 
bij e lkaar schrapen. De tanden wijken regelmatig uiteen 
en worden weer naar e lkaar toe gebracht. Tussen elk 
van die schraapbewegingen kan de zee-egel zich iets 
verplaatsen. Het resultaat is een aantal s tervormige 
schraapsporen op de glaswand. In een glaswand kan 
de zee-egel geen krassen maken: de kalk waaruit de 
tanden bestaan is zachter dan glas. In een zachtere 
ondergrond, kalksteen of de kalk van een oesterschelp, 
ontstaan w e l s tervormige krassen (Afb. 4), dieper naar
mate de ondergrond zachter is. 

Wie maakte de sporen? 
Het is onmiskenbaar dat de sporen op de oesterschelp 
die op Texel is gevonden, door een regulaire zee-egel 
gemaakt zijn. Zij vertonen een goede overeenkomst met 
die beschreven en afgebeeld in Bromley (1975). De dia

me te rvan de stervormige sporen is bijna 2 mill imeter. 
Opvallend is dat al leen daar waar de schelp wat zachter 
is duidelijke diepe sporen gemaakt zijn. Daarbuiten 
komen, al leen bij goede belichting en vergroting te zien, 
ook krassen voor, maar die zijn niet doorgedrongen in 
de ka lkschaa l . De ka lkschaa l was daar even hard als 
de tanden van de zee-egel . Twee soorten regulaire zee
egels komen in ons kustwater voor. De gewone zeeappel 
Psammechinus mitiaris is verreweg de algemeenste en 
leeft wat ondieper dan de eetbare zeeappel Echinus es-
culentus. Wie van beide de sporen gemaakt heeft is niet 
met zekerheid te achterhalen, maar de eetbare zeeappel 
is zo ze ldzaam (Wolff, 1975), dat meest waarschijnlijk de 
gewone zeeappel de maker is. 

Er is in het verleden nogal veel gekeken naar wat de 
regulaire zee-egels nu precies als voedsel van rotsen en 
schelpen afschrapen. Dat blijkt gevarieerd. Krumbach 
(19U) zag ze vooral plantenmater iaal eten. Hancock 
(1975) zag ons zeeappeltje Psammechinus zeepokken, 
kokkels en zakpijpen eten, naast in schelpen borende 
sponzen (Ciionaj en wormen tPolydoraj. Jensen (1969) 
beschouwde de korstvormende mosdiertjes op schelpen 
als het belangrijkste voedsel voor de zeeappel in de 
Deense en Noorse wateren. Krumbein en Van der Pers 
(1974) constateerden bij Helgoland dat de grotere, in 
wat dieper water levende Echinus escutentus vooral de 
in schelp en kalk borende Poiydora ciliata at. Deze zee
egel komt bij ons minder a lgemeen voor. Duidelijk is dat 
regulaire zee-egels een gevarieerd voedselaanbod van 
de ondergrond kunnen schrapen. 

A lhoewe l Poiydora kennelijk geliefd voedsel is van 
zee-egels en aangespoelde oesterschelpen vaak de 
U-vormige gangen en 8-vormige openingen vertonen 
van deze boorworm, kwamen deze sporen niet voor op 
de plaats waar de bijtsporen zaten. Wat de schrapende 
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zee-ege l heeft afgeschraapt van onze oester is mogelijk 
ook een bryozoe (mosdiertje) geweest. Op de oester 
komen aan de binnenzijde namelijk sporen voor die 
daar zijn achtergelaten door de kors tvormende bryozoe 
Electra monostachys. Het zijn ongeveer VA mi l l ime te r 
lange, ondiepe, ovale depressies die vaak in rijen l iggen. 
Deze sporen zijn a l beschreven door Boekschoten (1966: 
fig. 10) en komen vooral voor op de binnenzijde van lege 
sche lpen zoals bijvoorbeeld die van de oester. 

Waarom een aparte naam? 
Bromley (1975) gaf aan deze sporen de ichnospecies 
naam Gnatichnus pentax. Aangezien sporen vaak niet 
duidelijk en ondubbelzinnig toe te schrijven zijn aan é é n 
make r heeft men er voor gekozen een eigen taxonomie 
voor sporen te gebruiken (zie hierover bijvoorbeeld 
Bromley 1990). Gnatichnus komt a l voor in de Onder Ju ra 
en Bromley (1975) geeft hier een uitstekende serie van 
afbeeldingen van. 

Fossiel of Recent? 
De (platte, Hollandse) oester Ostrea edutis waarop de 
sporen zijn gevonden, leeft a l s inds jaren niet meer in de 
Noordzee en Waddenzee bij Texel. De schelpen die we 
op ons strand vinden zijn dus oude exemplaren . Het is 
niet onmogeli jk dat deze schelpen van de zandsupplet ies 
afkomstig zijn waarvoor zand van buiten de kustzone, 
van meer dan 20 meter diepte, gebruikt wordt. A l vaker 
is geschreven over de verrijking van het aanspoe lse l op 
het Texelse strand als gevolg van deze zandsupplet ies 
(Wesselingh et a l . , 2001). 

De s tervormige sporen zijn eigenlijk onmiskenbaar 
en het verbaast me dat er nooit eerder meldingen van 
vondsten op ons strand zijn gedaan. Het wijst er op dat 
er nauweli jks naar sporen op schelpen gekeken wordt, 
a lhoewel Boekschoten a l in 1966 een overzichtsar t ikel 
schreef met vele afbeeldingen. Boekschoten (1966) 
kende geen bijtsporen van zee-egels van ons strand. 
Mijn vondst was een toevalstreffer. Ik was op zoek naar 
wat oes terschelpen doorboord door boorsponzen en 
Poiydora a ls i l lustrat ies bij een lezing die ik zou geven. 

Afbeelding 1. 
Het bijtapparaat 
van een regulaire 
zeeëgel de Lantaarn 
van Aristoteles (naar 
Hana, 1951). 

Afbeelding 2. 
De onderzijde van 
een zeeappel (naar 
Hana, 1951). 

Pas thuisgekomen zag ik de zee-egelsporen op een van 
de sche lpen . Sindsdien raap ik regelmatig oes te rsche l 
pen op van ons strand, ik heb er nu honderden door 
mijn handen laten gaan. Aan sporen van boorspons en 
Poiydora geen gebrek, maar een tweede oesterschelp 
met zee-egelsporen zat er tot nu toe niet bij! 

Afbeelding 3. 
Psammechinus müiaris 
in levende lijve. Foto 
Sytske Dijksen, Foto 
Fitis. 
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Afbeelding 4. 
Gnatichnus pentax, de 
bijtsporen van een 
regulaire zeeëgel 
op een oesterschelp 
opgeraapt op het 
strand van Texel op 
5 februari 2005. 
Diameter stervormig 
bijtspoor circa 2 
mm. Foto Bert Ag-
genbach, NIOZ Texel. 
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Nog tijdens het ter perse gaan van ons overzichtsar t ikel 
over sporen op schelpen van het Neder landse strand 
(Cadée & Wessel ingh, 2005) vond ik de stervormige 
bijtsporen van een zeeappel op een oesterschelp van 
het Texelse strand. We hadden juist geschreven dat 
die nog niet gevonden waren op ons strand. 
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