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Morphologische aspecten van de

groei bij mollusca

Excerpt van de lezing, gehouden op 25 nov. 1975

door

S. van der Spoel

Welke speciale aspecten heeft de groei voor de morphologie van

weekdieren; op welk basis-groeipatroon, bv. van de schelp, zijn

de specifieke groeiverschijnselen gesuperponeerd? Om deze vraag

te beantwoorden moeten we weten wat het basispatroon is of wat het

typische weekdierachtige is van de weekdierschelp. De schelp van

de Mollusca wijkt af van de schelp in andere diergroepen doordat

deze 1) van uit één punt groeit (embryonale top) 2) als één

structuur alle organen omsluit van het dier 3) slechts in één

richting groeit 4) maar op één punt öf langs één lijn groeit 5)
.wordt afgezet door slechts één klier (mantelklier).
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De simpelste schelpvorm die aan deze 5 punten voldoet voor niet

alzijdig symmetrische dieren, is de vierzijdige pyramide. De typische

Molluskengroei is dan die groei die de vorm van de vier zijvlakken

en de vier ribben modificeert tot de vorm van een weekdierschelp.

Vaak zijn de vier vlakken van de pyramide nog zichtbaar, zoals bij

Argonauta, Ensis, Pinna, Clio, Perotrochus, Pleurotomaria en That-

cheria.

ffröei-sculpturen kunnen alleen in de lengterichting van de vlak-

ken van de pyramide of precies dwars daarop verlopen; dit is vaak

duidelijk te zien (Ens is, Pleurotomaria). Bovendien verschillen vaak

de groei-sculpturen op de viervTakken in vorm en sterkte- of- ze alter-

neren.

De embryonale schelp (protoconcha I) vertoont nooit de vierzij-

dige vorm, en de klier die deze schelp afzet (embryonale schelpklier)
is een andere dan die welke de teloconcha vormt zodat de vraag be-

staat of de protoconcha wel het begin is van de echte schelp. De

protoconcha is veel eer het substraat waarop de teloconcha zich

vastzet. In deze richting wijst ook het verschijnsel dat sommige
soorten de protoconcha afstoten of afsluiten en zich zodoende los-

maken van het substraat (bv. bij Cephalopoda, enige Pteropoda, maar

ook de pükonaat Rumina decollata).
Re groei start dus pas naHeT"embryonale schelp. In principe

is de protoconch een meer of minder complete bol. Zelfs bij twee-

kleppigen is he't eerste begin van de schaal één halfbolvormige

concretie waaruit later twee kleppen groeien. Raar de groei
slechts veranderingen aan de rand van de pyramide kan veroorzaken

"blijft het bestaande deel van de schelp een afspiegeling van de

groeiverschijnselen die eerder plaats vonden. Elke groei-onregel-

matighe'id is in principe in dit dagboek van de schelp vastgelegd.

Groei is het resultaat van physiologische processen afhankelijk

van stofomzettingen met gebruik van energie. Bij hogere physiolo-

gische activiteit is er meer (sneller en/of'dikkere) schelpgroei
dan bij lagere activiteit. Externe en interne invloeden bepalen
de physiologische toestand van'een organisme en dus de schelpgroei.

Ragelijks wisselt de physiologische activiteit door externe facto-

ren (bv. licht, temperatuur) en inwendige invloeden (bv. interne

rithmen, spijsvertering). Over langere perioden wisselt deze ac-

tiviteit door bv. seizoenswisseling of door inwendige factoren zo-

als voortplanting, bevruchting, eiafzetting, overgang van larvaal

naar adult. Re groei weerspiegelt deze physiologische wisseling
als korte periode-schommelingen (dagelijkse groeiringen) , lange

periode-schommelingen (maandelijkse groeiringen), en incidentele

ringen (bv. overgang larvaal-adult ).
Re physiologische processen zijn niet louter afhankelijk van

willekeurige factoren maar worden ook gestuurd door het organisme
zelf langs genetische en bv. hormonale wegen, waardoor de groei

soort-specifiek en populatie-specifiek is en ook in delen van het

organisme over verschillende perioden verschillend gestuurd kan

worden.

Wil men de groeiringen gebruiken voor ouderdomsbepaling, dan

zal men eerst de ringen moeten determineren, om hun periodiciteit
vast te stellen. Ornamenten dwars op de groeirichting moet worden

"buitengesloten, daar deze het gevolg zijn van tijdelijke groeiveran-
deringen van genetische aard. Zulke geheel erfelijk bepaalde ring-
structuren vindt men bij bv. Epitonium scalare en Murex brandaris.

Vaak zal het inwendig sein dat de ornamenten veroorzaakt samen-

vallen met de uitwendige fluctuaties die de groeiringen doen ont-

staan, er is echter geen directe afhankelijkheid van "beide. G-roei-
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ringen kunnen ontstaan door ringen in de organische matrix, door

kalkdikte-verschillen, en samenstellings-verschillen door kristal-

vorm-verschillen en door verschuiving van kristalpatronen.

De levensstadia (embryonale, larvale, adulte periode en periode
vóór de voortplanting en die erna en misschien de seniele periode)
van het dier zijn in de schelp afleesbaar. Deze perioden zijn neer-

gelegd als protoconcha I, protoconcha II, en de teloconcha met de

ringen van de reproductieve periode. Lang niet in alle soorten

is deze periodiciteit compleet afgetekend.
Tijdens de reproductieve fase toont bv. Cardium edule slechts

groeivertraging (smallere handen tussen twee dagringen) • Pecten

irradians vormt een duidelijke ring, maar Crassostrea virginica
vertoon-fT"niets van dit alles. Soms zijn pfotoconcliae I en II cfui-

delijk verschillend en anders dan de teloconch (bv. bij Alvania

punctura), soms zijn de protoconcha I en II gelijk ("bv« ïïy Ceri-

thiopsis metaxae). In andere gevallen is het hele protoconcha-II

stadium onzichtbaar, zoals bij de Cavoliniidae, waar het adulte

stadium weinig verschilt van het larvale stadium.

Groei kan sterk wisselen en zelfs afname van .schelpdelen bete-

kenen, zoals bij Conidae waar de eerste windingen tijdens latere

groei worden opgelost om elders te worden gebruikt»
Om de morphologie van de schelp en onregelmatigheden van groei

te begrijpen, dient onderscheid te worden gemaakt in a) Absolute

groei, b) Relatieve groei, c) Groeisnelheid, d) Allometrischs-

groei en e) Isometrische groei.

a) Meet de toename (L) door groei over een periode (t) dan

is dat; ae absolute groei A = (de toename over een tijdsbestek).

b) Meet men de toename (L) in lengte van een stuk met gegeven

lengte (L') per tijdseenheid (t) dan bepaalt men de relatieve groei

B ~
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c) De groeisnelheid (C) is de relatieve groei op één moment

C = waarin At zeer klein is.

d) Wanneer de groeisnelheid in verschillende delen van een

organisme verschilt spreekt men van allometrische groei.

e) Isometrische groei is het'verschijnsel dat één deel steeds

in dezelfde orde van grootte anders groeit dan een ander deel.

Gedurende een lange periode treden er gecompliceerde verschijn-

selen op. De groeisnelheid kan veranderen, remmingen en versnel-

ling kunnen een rol gaan spelen. Zulke veranderingen over langere

perioden "bepalen de uiteindelijke schelpvorm. De gehele vorm van

de schelp kan binnen een soort vrij constant zijn, bij andere soor-

ten komen grote verschillen voor onder invloed van ecologische
factoren, Crassostrea virginica is langer in zachte bodem, Pinc-

tada martensi is breder bij grotere populatiedichtheid, Venerupis

rhomboides is platter wanneer hij op grotere diepte en veïe

soorten vertonen sexueel dimorphisme in schelpvorm. De groei is

variabel in één individu 1;, verschilt van populatie tot populatie

en van soort tot 'soort.


