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Behalve de mens, hebben ze geen natuurlijke vijanden. Alleen de jagers, die nu eens 
tol komen heffen van hun voedsel. E n . . . . wel eens op roofvogelwijze een meeuw 
of andere zeevogel slaan. Ik heb eens een grote jager aangetroffen, die bezig was 
de borst van een dwergmeeuwtje stuk te hakken, maar of hij dat meeuwtje had ge
slagen, dan wel dood of stervend had aangetroffen, heb ik niet kunnen uitmaken. 
En tenslot te . . . . vissen jagers ook wel eens braaf zelf, vooral ver buitengaats. 

Als U eenmaal de sensatie van zo'n woeste zig-zagvlucht van de slanke, donkere 
figuur achter een witte meeuw of stern hebt gezien, zullen de jagers zeker enkele 
graden in uw achting zijn gestegen, wat ze ook verdienen. 

JOH. A. M. WARREN. 
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OVER DE BIOLOGIE VAN EENIGE 
SCHELPDIEREN 

I n het zoete water van ons land vinden we vele schelpdieren, die een aantal 
biologische bijzonderheden te zien geven. De Zwanenmossel (Anodonta) leeft 
in de modder van kanalen en meren. De dieren zitten half ingegraven en slechts 

het deel met de in- en uitstroomingsopeningen voor het water steekt boven de modder 
uit. De Schildersmossel (Unio) heeft dezelfde levenswijze. De Zoetwatermossel (Dreis-
sensia polymorpha) leeft echter op andere plaatsen. Dit dier vinden we vastgehecht 
aan palen, beschoeiingen en vlotten en nooit los op of in de 
modder. 

Van deze drie soorten zullen we eens nagaan, hoe ze zich 
verspreiden. De Zwanenmossel produceert een groot aantal 
eieren, waaruit larven ontstaan, die voorzien zijn van een twee
kleppige schaal, de zoogenaamde Glochidiën (Fig. 1). Aan elke 
schelphelft zitten scherpe tandjes en hiermede kan de larve 
zich vasthaken aan de vinnen van een voorbij zwemmende 
visch. Op deze wijze wordt het dier over groote afstanden ver
plaatst. Door de verwonding die het glochidium bij het aan
haken veroorzaakt, ontstaat een woekering van de huid, zoo-
dat het dier tijdelijk ingekapseld wordt. Merkwaardig is het, 
dat die woekeringen ook door steentjes en stukjes ijzer 
veroorzaakt kunnen worden. Het is dus een louter mechanische 
prikkel, die de woekering oproept en de Anodontalarve maakt 
daar een handig gebruik van. 

Binnen in de wrat heeft de metamorphose van de larve 
plaats en na eenigen tijd verlaat de jonge Anodonta zijn gast
heer. De verspreiding van Anodonta's hangt dus nauw samen met die van de visschen. 

Anders is dit bij de Schildersmossel Unio. Dit dier spuit zijn larven als witte kluitjes 

Fig. 1. Glochidium. Uit 
het midden steekt een 
slijmerige draad, waar
van de functie niet 

bekend is. 
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Fig. 2. Trochophora-larve van 
Dreissensia. V = trilhaarkrans. 
M = mond. A = anus. Sch = 

schaal, s = sluitspier. 

uit en deze worden door viss. hen opgegeten. Nu heeft ieder wel eens een aquariumvisch 
zien eten. Hij zuigt het voedsel met water in den mond, de vaste bestanddeelen worden 
door de kieuwzeef tegengehouden en het water door de kieuwspleten geloosd. Zoo

doende infecteert de visch zich met de Unioglochi-
diën, die zich aan de kieuwplaatjes vasthechten en 
daar een tijd lang als parasieten leven. Nu is een 
visch erg kieskeurig met zijn voedsel. Telkens wordt 
het even opgenomen en weer uitgespuwd. Hierdoor 
kan zoo'n glochidiënklomp uit elkaar vallen en door 
al dat gemors krijgen weinig larven kans in de kieuwen 
van de visch terecht te komen. Vele larven blijven zoo 
bij het moederdier liggen en gaan dood. Zoodoende 
kan Unio zich minder snel uitbreiden dan Anodonta, 
hetgeen ook is gebleken, wanneer beide dieren in 
de gelegenheid gesteld werden, een nieuw gebied 
binnen te dringen. 

Tenslotte de verspreiding van Dreissensia poly
morpha. Dit dier produceert een groot aantal eieren, 
waaruit larven ontstaan, die met behulp van een 
trilhaarkrans vrij in het water kunnen rondzwemmen. 

In dit opzicht lijkt hij volkomen op zijn verwanten in de zee: de oester, de mossel 
en andere Plaatkieuwigen. In het algemeen missen de in het zoete water levende 
schelpdieren zoo'n „veliger"-larve, alleen Dreissensia heeft deze vorm behouden. 

Het voornaamste transportmiddel voor de Dreissensia-larven is 
het water. De eigen beweging is gering, maar stroomingen kunnen 
de dieren over groote afstanden verplaatsen. Het groote aantal 
eieren, dat door één mossel geproduceerd wordt, zorgt ervoor, dat 
het dier, als hij zich eenmaal in een bepaald gebied gevestigd heeft, 
enkele jaren later in massale hoeveelheden voorkomt. Bovendien 
wordt de verspreiding nog bevorderd, doordat Dreissensia zich met 
behulp van een hechtdraad (byssus) aan schepen en vlotten kan 
vasthechten. Zoo heeft de mensch ook zijn aandeel in de ver
spreiding. 

We zullen ons nu eens uitvoeriger bezighouden met het gedrag 
van Dreissensia. Ieder kan dat zelf op eenvoudige wijze in een 
aquarium nagaan. 

In het vroege voorjaar zoeken we in een kanaal of meer, dat niet te sterk verontrei
nigd water heeft, een aantal van die mossels en doen ze in een aquarium. Verder doen 
we niets, zorgen alleen, dat we ons geduld niet verliezen. Het duurt lang eer de dieren 
zich bewegen, maar na een tijdje komt er een wit stompje onderuit de schelp te voor
schijn. Dit is de voet, waarmee het dier kruipt. Zoekend wordt dit lichaamsdeel uit
gestrekt. Het buigt zich naar links en naar rechts. Het wordt dunner en langer en het 

Fig. 3. Trocho-
phoralarve zwem
mend, gezien op 
de trilhaarkrans. 
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uiteinde raakt ten slotte de bodem. Dan wordt de punt van de voet vastgekleefd, de 
rest van de voet trekt zich samen en daardoor wordt de schelp naar de punt van de 
voet getrokken. Zoo kruipt het dier een eindje. Na zich nog een paar keer dun en dik 
gemaakt te hebben verdwijnt hij tusschen 
de schelphelften en hij gaat stil zitten. Na 
eenige uren constateeren we, dat het dier stevig 
aan de bodem van het aquarium verankerd is 
met zijn byssus. Tijdens het kruipen van de 
mossels hebben we echter kans, hun voeten te 
bekijken. De voet van de eene mossel is oranje, 
terwijl die van de andere wit is. Microscopisch Fig. 4. Jonge kruipende Dreissensia. 
onderzoek van de oranje voeten leert, dat we 
hier met mannelijke dieren te doen hebben; de vrouwelijke hebben witte voeten. 

Er is verder niets meer aan het dier te beleven. Het zit rustig op den bodem vast, 
door de eene sipho stroomt water in en door de andere gaat het er weer uit. Dag in 
dag uit gaat dat zoo en we krijgen neiging, om die dooie beesten aan hun lot over te 
laten. Zulke momenten heeft ieder wel eens doorstaan, die zich bezig houdt met het 
waarnemen van het gedrag van het een of andere dier en juist dan kunnen we plotse
ling de aardigste waarnemingen doen. Zoo ook bij deze mossels. 

Op een goede dag is het water van het aquarium melkachtig troebel gekleurd en 
een aantal mossels zijn bezig kleine witte klompjes uit te stooten. Dat gebeurt met 
regelmatige schokjes. Na een paar 
uur is het afgeloopen. Bij de eene 
mossel bestaan de witte klompjes 
uit eieren, bij de andere uit sper
matozoïden. Er zijn dus mannelijke 
en vrouwelijke dieren, die hun ge-
slachtsproducten vrij in het water 
afzetten en daar vindt dus de be
vruchting plaats. De verdere ont
wikkeling van de eieren is in het 

.,... , Flg. 5. De reacties van Dreissensia t.o.v. licht en 
aquarium moeilijk te volgen, maar zwaartekracht. De cirkel stelt de doorsnede van een 

er ontstaat ten slotte een larve, die //«cA voor. Verklaring zie tekst. 
met trilharen rondzwemt: de „ve-
liger". Na eenige dagen krijgt dit dier een schaal en heet dan trochophora-larve 
(fig. 2). Na acht dagen krijgt het een voet en dat is het moment, waarop het dier 
zich gaat vastzetten. Hij kan in dit stadium zoowel zwemmen als loopen. Weldra 
reduceert echter de trilhaarkrans en het vrije leven is voorbij. Voortaan kan hij alleen 
maar loopen. Het mosseltje is nu 0,2 mm groot en geheel doorzichtig wit. 

Deze jonge dieren zijn zeer actief en we kunnen er aardige proeven mee nemen. 
We hebben daarvoor noodig een flesch, die geheel gevuld is met water. Hierin brengen 
we een groot aantal dieren en leggen hem in de lengte neer in het donker. Alle mossel-

OO 
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Fig 6. Een kluitje Dreis-
sensia's. 

tjes liggen nu op den bodem. Kijken we na een halfuur of er iets gebeurd is, dan zien 
we, dat de meeste mosseltjes naar boven gekropen zijn en aan het plafond van de flesch 
hangen. Sommigen zitten op een kluitje tegen elkaar aan en hebben zich reeds met 

hun byssus aan het plafond of aan elkaar vastgehecht. De 
dieren loopen naar boven, dus tegen de zwaartekracht in 
(fig. 5, links). 

Leggen we dezelfde flesch met de mosseltjes onder op 
de bodem weer in de lengte neer, maar nu in het licht en 
zoodanig dat dit van boven af komt, dan blijven alle dieren 
beneden zitten. Ze kruipen wel wat rond, maar als ze een 
andere mossel tegenkomen blijven ze zitten en hechten zich 
vast. Nu schijnt de zwaartekracht geen rol te spelen en ze 

willen blijkbaar ook niet tegen het licht in kruipen. Dit wordt duidelijk, als wij het 
licht van de onderkant laten komen b.v. door de flesch overlangs voor de helft zwart 
te verven en haar weer in de lengte neer te leggen met de zwarte kant boven. Nu gaan 
alle mosseltjes die oorspronkelijk beneden zaten weer naar de bovenkant van de flesch. 
Hier lopen ze dus weer tegen de zwaartekracht in en met het licht mee (fig. 5 rechts). 

Uit deze proeven blijkt, dat Dreissensia van het licht af loopt en tegen de zwaarte
kracht in. Bovendien werkt het licht sterker dan de zwaartekracht. 

Aan al dat kruipen komt ten slotte een einde. De dieren gaan zich vasthechten. 
Bij voorkeur doen ze dat in een richel of in een hoekje. In een aquarium meestal in 
een hoek of tegen een steen aan, die op de bodem ligt. Bij gebrek aan een hoekje 
hechten ze zich wel tegen 
elkaar aan. Ook aan voor
werpen, die we in water 
hangen, waar Dreissensia-
larven voorkomen, kunnen 
we zien, waar de jonge mossel 
graag zit. Wanneer we een 
heele zomer lang een beton-
plaatje waarin horizontale 
richels zijn gebracht in het 
water hangen, komen daar 
natuurlijk larven op terecht. 
Deze dieren kruipen net zoo
lang rond tot ze aan den 
onderkant van een richel 
terecht komen, dus in de 
schaduw van het licht en in een hoekje. Aan het eind van den zomer zijn de richels 
dicht bezet met jonge mosseltjes (fig. 8). 

Zooals ge ziet kunnen we dus met een flesch en een aquarium een heele boel over 
qnze dieren te weten komen, Als we nu naar buiten gaan, k\mnen we wel begrijpen, 

Fig. 7. Omgekeerd vlot met zoetwatermossels. De witte vlek
ken zijn sponzenkolonies. 
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waarom Dreissensia altijd op kluitjes zit en op bepaalde plaatsen. Vooral zitten ze 
onder vlotten en dan in de hoeken, gevormd door de dwarsbalken onder het vlot. 
Die onderkant is donker en dus geschikt voor plaats van vasthechting. 

Een zwemtrapje dat niet gebruikt wordt, maakt dit nog duidelijker. De mossels 
zitten hier alleen aan de onderzijde van de treden (uit het licht) en vooral daar waar 
de trede een hoek met de zijkant maakt (hoekje). 

Wat kan het dier nu voor nut hebben van deze reacties? 
Het hoekje geeft steun, dat is duidelijk. Vooral als we weten, dat Dreissensia veel 

in stroomend water leeft. 
Het licht is minder duidelijk. De mossel komt hierdoor in dieper water. Misschien 

houdt dit verband met zijn voedsel, het plankton, want ook de verticale verspreiding 
van het plankton is op de
zelfde manier afhankelijk van 
het licht. De reactie op de 
zwaartekracht is van belang 
om inslibben te verhinderen 
want in dit opzicht zijn oude 
en jonge dieren zeer gevoe
lig. De trochophoralarve 
dreigt op een gegeven mo
ment op den bodem te zin
ken, vlak voor hij zich gaat 
vastzetten. Zooals we zagen 
kwam dit door reductie in de 
trilhaarkrans en bovendien 
worden zijn schalen steeds 
zwaarder zoodat hij lang
zamerhand naar steeds die
pere waterlagen verhuist. Als hij niet gauw tegen een vast voorwerp aanzwemt, komt 
hij op den bodem terecht. Nu kruipt hij net zoo lang over de modder rond tot hij 
een vast voorwerp vindt en klimt omhoog. Feitelijk kruipt hij nu tegen het licht in, 
maar dat hindert hem niet bij deze beweging, omdat hier bij den bodem veel minder 
licht is, dan vlak bij de oppervlakte Als wij onze fleschproeven op den bodem namen, 
zouden we andere uitkomsten krijgen, omdat we dan bij een andere lichtintensiteit 
zouden werken. Zoo ontkomt Dreissensia aan de verstikkingsdood als gevolg van 
inslibben. 

Jonge mosseltjes kunnen ook na hun zwevend leven op oude mossels terecht komen. 
Zoo kunnen dikke kluiten ontstaan. Aan zoo'n kluit is dan wel wat te zien (fig. 6). 
Buiten op zitten de kleinste mossels, die zijn éénjarig. Ze zitten vast aan de twee
jarige dieren, die iets groter zijn en de middenmoot vormen. De kern bestaat ten slotte 
uit een groote driejarige of nog oudere. Mossels die ouder dan drie jaar zijn groeien 
heel langzaam, zoodat het daarna moeilijk wordt hun leeftijd te bepalen. Vaak is deze 

Fig. 8. Het betonplaatje heeft een zomer in het water ge
hangen: De mossels zitten bijna alleen aan den onderkant 

van de richels. 
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„kernmossel" dood, doordat de jongere generaties het voedsel wegnemen. Zoo kunnen 
we als een kristalkijker uit een kluitje mossels hun geschiedenis opmaken. 

Een dergelijke voorkeur voor vast substraat en een hoekje vinden we niet alleen 
bij Dreissensia, maar bij allerlei dieren met een vastzittende levenswijze. De zeewater
mossel hecht zich ook vooral vast op een stevig en hoekig substraat. Op gevlochten 
staalkabels in de havens zit hij netjes in spiralen, dus in de gleuven, die door de af
zonderlijke draden ontstaan. Het gedrag van de zeewatermossel is niet verder onder
zocht, maar wel kunnen we uit gegevens van verschillende onderzoekers punten 
van overeenkomst met Dreissensia vaststellen. Deze overeenkomst, wat gedrag en 
uitwendige vorm betreft is zelfs zoo sterk, dat het eenige verschil tusschen deze twee 
dieren bestaat in hun milieu, de een leeft in zoet, de andere in zout water. 

Ook de oester leeft op vast substraat. Hij heeft echter een andere aanhechtingswijze 
en stelt daarom andere eischen aan het substraat. Hij heeft voorkeur voor gladde 
oppervlakten, die microscopische ruwheid bezitten. Hierop kit hij een schelphelft 
vast met een cementachtige stof. 

Als laatste voorbeeld dient de zeerasp, die op de wulkenhuizen leeft. Het is aan pas 
groeiende kolonies te zien, dat ze zich spiraalsgewijze uitbreiden. Ze volgen dan netjes 
de groeven, die zich tusschen de windingen van het slakkenhuis bevinden. 

Utrecht P. LEENTVAAR. 
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VAN EENDENKOOIEN TOT NATUUR
MONUMENT 

Het Bestuur van It Fryske Gea maakt met groote dankbaarheid melding van 
een legaat, haar geschonken door wijlen den heer P. van Asperen te Hilversum. 
Deze vermaakte aan de vereeniging een drietal eendenkooien in Friesland, 

twee gelegen in de Kolken, het lage kleigebied tusschen Dokkum en de Lauwerszee 
en één ten westen van Tietjerk in de z.g. Oude Miede, met de bedoeling, dat de een
denvangst zal worden gestaakt en de kooien zullen worden beheerd als broedterrein 
en waterwildreservaat. 

De beteekenis van het wildreservaat wordt belangrijk vergroot door het van ouds 
hier gevestigde kooirecht. Binnen een kring van 1200 m straal, gemeten uit het midden 
van de vijver is de jacht verboden en elke handeling waardoor de eenden zouden 
kunnen worden verstoord of verjaagd. 

Onze lezers herinneren zich, dat er in ons land nog een andere eendenkooi die 
bestemming heeft gekregen n.1. die in de Escamppolder bij den Haag, thans deel 
uitmakend van het Zuiderpark. 

Ons land is beroemd en berucht om zijn eendenkooien. In geen land ter wereld 
worden ze in zoo groote dichtheid aangetroffen. Er zijn er omtrent 15^, meest alle 
in het Polderland. We kunnen ze brengen tot vier groepen. Eerst komen de Wadden-


