
24

Hippoporidra edax (Busk)
een derre naam - een interessant probleem

Meestal is niet uit te maken wat voor slakkenhuis het 4T>
-«vel blijkt dat er meerdere soorten gebruikt worden.

Alhoewel het oppervlak van de kolonie vaak sterk

beschadigd is, is soms, merkwaardig,genoeg juist vaak

aan fragmenten te zien hoe de afzonderlijke huisjes
van de oi'yozoenpolypjes er uit zien (fig.2). De brvozoe

heet: Hippoporidra edax (3usk).

Lagaay (lii.4, p.147) noemt deze soort ook uit Nederland,
hij vond 9 ex. in het bcaldisien (Plioceen) van de.

verschillende boringen en'hij vermeldt e'e'n ex. uit.

v/ilmarsdonk bij Antwerpen uit de collectie van het Nat.

Hist. Museum te Brussel. Vermoedelijk zijn dit niet

(allemaal) volledige ex. zoals het op fig.1 afgebeelde.

Lagaay geeft (pl*.13, fig.15, pl.16, fig<,6) een afbeelding
van een fragment, waaraan echter de vorm van de 'cellen'

goed te zién is. Busk (lif.2, p.59,- 60) beschrijft de

soort uit het. plioceen van Engeland en vermeldt ook een

re.cent ex. van de kust van Devonshire. Busk's figuren

(pl.9, fig.6
abc

en pl.22, fig.3
aDC

) geven goede

afbeeldingen ook van de gehele kolonie die goes

op de Antwerpse ex.

Deze soort zal zeker ook in Den' Briel gevonden zijn of

gevonden kunnen worden, in Antwerpen is ze immers lang
niet zo zeldzaam als vermoed zou kunnen worden uit het

ene ex. van Lagaay hiervandaan. Delf vonden we hier' (Ford-

terrein) 15 volledige ex. en'enige fragmenten.
"

„

Bekijken we fi.g.l iets beter dan zien we dat de laatste

winding van het door de brvozoe geheel overwoekerde-

slakkenhuis vreemd gevormd is, niet meer past in de

regelmatige- jii.irv.nl van het oorspronkelijke .slakkenhuis.

iDtsti derf rj.j _!?■■. v' ra cM jone 1 ie-open. '«ft ook vr.r rns? zeeramp

In het Pliocene materiaal van Antwerpen wordt tussen de

mosdiertjest (Bryozoen) nogal eens een vreemd gevormde

soort gevonden. Het is een wrattige bryozoenkolonie met de

vorm van een slakkenhuis, compleet met opening (fig. 1ab).

Bij enigzins beschadigde ex. is te zien hoe de kolonie

aan deze vorm komt: het binnenste herbergt n.l. een

slakkenhuis, waaroverheen de bryozoenkolonie gegroeid is.
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(Kyjnro twrua
,

een Hydrozoa) die groeit op door heremiet-

kr-ivj'. t>i begroeide slakkenhuizen. Hijrbij bouwt deze ruwe

zeer-asp eveneens (bijv. bij Turrite 11a) een onregelmatig,
kanaal vermig, niet bij de regelmatige spiraal van het

slakkenhuis passend stuk. Het samenleven als een goed
voorbeeld van symbiose, d.w.z. beide partijen trekker -r

voordeal uit. Kydractinia leeft van de afval van de

heremietkreeft en oiedt deze 'in ruil' daarvoor besdhrv-

ming tegen andere dieren met behulp van zijn netelc°.; t »n,

Misschiem moeten we in de verlenging van het slakkenhuis

door Kydractinia etn poging zien om zo lang mogelijk ire

profiteren van de heremietkreéft, die een ander slakken-

huis opzoekt als het oude'te klein is geworden.
Het is daarintegen niet zo dat ze niet zjnder elkaar

kunnen, se worden.ook afzonderlijk levend gevonden.
Inet is lang niet eenvoudig uit te zoeken wat het voordeel

is voor de'partijen bij een dergelijke manier van samen-

leven; parasitisme is een voorbeeld van samenleven,
waarbij slechts één partij voordeel heeft en dat ten

koste -Uan de ander. Bij fossielen die duidelijk op een

symbiose van twee organismen wijzen is de relatie van

deze organismen nog moeilijker te bepalen, meesal alleen

maar door vergelijking met recente gevallen.

Roger en Bage (lit.5) een overzicht over wat

verschilleride auteurs 'over Celiepora parasitica geschreven

hebben, een bryozoe die hetzelfde vertoont als Hiopocori-

dra eaae:. Zij onderzochten zove.1 mogelijk mater",vv. van

"beid'e Poorten plus nog varf enige andere soorten door er

röntgenfoto's van te maken. Zij wijzen er op dat r -f

uitgesloten is dat deze bryozoen op een lceg slal.K winés

dan zou e-r immers geen enkele reeen zijn .o-n de

•■opening open de houden. Nu bestaan er twee mogelijkheden'

of de slak zelf of een heremietkr :-ef t bewoonde het huisje .

Bewoonde een heremietkreeft het huisje, dan zal het

kaatste gedeelte van de winding geheel uit bryozoe bestaan,
dan z

#

al de bryozoe, net zoals de ruwe zeerasp dat doet,
een s'tuk 'bij het 'huisje gebouwd hebben. 'Vinden ;we

echter dat de schaal van het slakkenhuis doorloopt in de-

laatste winding, dan moet het huisje" steeds -bewoond

geweest zijn door du slak zelf, niemand ande:rs kan de

kalk voo"'"* het laatste gedeelte afgescheiden hebben.

?vcgei en Bugs venden dat een gas t r op ode-s ah as 1 bij het
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! doorlichtén' donkerder uitkwam dan de bryö-zoe. 'Op hurf-

rOntgen-fct'o's zagen zij duidelijk dat dit donkere randje

van de gastropode doorloopt tot aan de opening.(Helaas

zijn hun-afbeeldingen niet zo overtuigend, maar zijn

zeggen dat de originele foto's veel duidelijker zijn.)

Zij concluderen dus : associatie bryozoe-slak en niet

bryozoe-haremietkreeft. Be gastropodeschaal is in de

laatste «vinding vaak erg dun, brrekt gemakkelijk af en

is dus vaak verdwenen, hierop wijst Busk (lt.2,p.60)
reeds *

Lecointre die zich vóór Roger en Buge had beziggehouden
met het geval Cellepora paras itica, onderzocht slijp- |

plaatjes op te kijken of de schalp doorliep. Hij meende

van niet en kwam dus tot de conclusie: associatie

bryozce-heremietkreeft. Later heeft hij echter volgens

Roger en Buge toegegeven dat de dunne schelpenlaag
verdwenen zou kunnen zijn bij het maken van de slijp-

plaatjes. ••

Tegen de associatie bryozoe-heremietkreeft pleit ook het

ontbreken van slijtplekken op de kolonies. Deze kómen

n.1. we 1 voor bij ruwe zeerasp en ontstaan doodat de

heremietkreeft het slakkenhuis over de grond sleept; op

die plaats kan'geen HydVactinia groeien. Dit argument

wordt niet door Roger en Buge naai'' voren gebracht, wel

noemen 'zij nog enige andere argumenten.

Zo vonden zij in de afzettingen in Tcuraine (het gebied

bij Tours *aan de Lóire). veel van deze bryozoen-kolonies

maar geen resten van heremietkreeften! Bovendien merkten

zij op. dat de opening van het verlengstuk in enige geval-
.1-» ii_ i

•

len te klein was in verhouding tot de grootte van het

huis voor een heremietkreeft.

Het is jammer dat Hoger en Buge niet een eenvoudiger

manier genomen hebben om .het probleem op te lossen. Van

het geslacht Hippoporidra dat bestaat sinds het mioceen,

zijn vier soorten bekend, waarvan er twee nog recent-

voorkomen. (H-.edax komt recent in Europa voor maar ook

in de Golf van Mexico.) Dé _eenvoudigste manier zou zijn

om-eens zo'n bryozoenkolonie levend hatir boven te halen

om te'kijkenhoe de-vork in de steel zit.

Cann en Bassler (lit.3, p.138 e.v.) beschrijven twee

soorten Hippoporidra, H-«edax (Busk) en (Sraitt) ,

recent uit de Golf van Mexico. Zij spreken van een
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' bij::i zier yerschijnse 1 van symbiose' zonder presD s

te Zeggen waartussen de symbiose .bestaat
r .

zij tiOïna;

nergens"de"heremietkreeft els partner en zij hebben

niets van dien aard gevonden,' alhoewel hun-matei ie al

levend opgevist was. Tussen de regels door lees j a at

voor hen de associatie bryozoe-slak vaststond (zi j : eggen
niet dat zij de slak in het. huisje vonden).

Bij H.calcarea vonden zij dat de-kolonie voorzien ; s ■

van radiaal uitstekende takken die dienen vooï ht t en-

wicht van de kolonie naar zij denken; tevens vermoedden

zij dat deze soort kon drijven en door de stroom gemak-

kelijk getransporteerd kon worden. Bij H.Qdax vonden

zij eon uitsteeksel aan iedere kant van de opening

(zie fig.3) . De uitsteeksels, zijn groot en lijken
eveneens op een balariceerapparaat van de kolonie.

Tot nu toe heb ik niet meer literatuur gevonden over

recent voorkomen van Hippppcridra. .Gvennin heb ik afbeel-

dingengezien van dergelijke uitstekksels als op fig.3

bij fossiel materiaal. Het Antwerpse ziet er allemaal

zo uit als fig.ï.
O.Abel (Lit.1, p.531 e.v.) heeft zich ook met dit geval

beziggehouden. Hij vergeleek het recente .mariae 1 van

Kippoporidra uit de Golf .van Mexico van Canr -ei. Dossier

met er ongeveer evenzo uitziende kolonies van jIo.dract.inia

(fig.4) waarvan duidelijk do Symbiose met eer 1--rem?et-

kreeft bewezen was (op de tekening is te-zien hoe de

opening presies afgesloten wordt .door de grote schaar

van de heremiet.)
Abel gelooft dus in een symbiose, bryozoe-heremietkreeft
,yan het geval H• adax uit'de Golf van Mexivo. 'De-symme-

trische vorm ontstaat volgens hen tegevolge van hst ■
feit dat h«t huisje bewooM 'wordt door heremiet, het

huisje moet in evenwicht blijven als de heremiet, over
„

de'grond kruipt (waarom dit niet zou behoeven als er

een slak in huisde is me .niet duidelijk).

.Grappig is het (zie Abel lit.1, p.527 e.v.) dat de

zelfde Hydractinia.-heremictkree.ftjsssociatie yan'fig.4

de or lossing heeft -gegeven, van 'eori lange tijd'raadsel-.
: achwig fossiel: Kerunia uit'het B.Eoêeen van Egypte ;

(fig..'3 £
-
b). G.Fraas gaf de oplossing door het_met

bovepycnoemde recente Hydract.inai te vergelijken en het

eve:m7 s . als' jtn sy mbiose' tussen Hydrac tinna en een in

hë'c .?e"j" t>nnuis wonenae neramietkroeft te beschouwen.
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Lange tijd. wist men niet goed raad mot dit fossiel;
men heeft' het'o.a. aangezien voor "een soort inktvis, in

(le 'buurt van 'Belosepia', waar de vorm'inderdaad aan

doet denken.
' '

'.
"

Hef i s me'niet bekend of in deze 3.docent afzetting
wé 1 héremietkreeftrestên gevonden 'zijn.
Bij H.eddx üit Antwafpön zijn dus bewijzen aan te

voeren voor beide mogelijkheden waarbij mij die van

associatie' bryozoe-slak het sterkst lijken, ik wik

hieronder de argumenten nog even samena.tten.

Bryozoe-heremietkreeft.
i Q Vervorming laatste winding als bij ruwe zeerasp.
2e Vorm van de kolonie uit de Golf van- Mexic.e lijkt op

het ICerunia-type van symbiose.

Eryozoe-gastropode.
l e Röntgenfoto 1

s tonen het doorlopen van de kalkschaal

van de slak.

2 e Een slijtplek als bij ruwe zeerasp ontbreekt.

3
e

In afzettingen van Touraine wel veel Cellepora
■parasitica met hetzelfde type symbiose als H.adax

maar'geen heremietkreéftrestén.

4
e

Eveneens van Touraine opening van verlengstuk te

klein voor een heremietkreeft.

Hopelijk heb ik met dit'stukje duidelijk gemaakt hoe

een paleontoloog uitgaande van zijn materiaal en van

wat er recent bekend is een intérpretatie tracht te

geven van wat hij vindt en dat hij meer doet dan een '
dor naampje'geven-. Dat de conclusies van verschillende

paleontologen uitgaande van hetzelfde materiaal ver-

schillend kunnen en vaak ook zullen zijn, maak dé zaak

alleen mêtar interessanter.

Gerhard Cadée
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