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Over relicten en relictenmeren
.

DOOR

P. Goedhart.

Wie in den laatsten tijd zich eenigszins bewogen beeft op weten-

schappelijk terrein, staat verbaasd over de groote hoeveelheid onder-

zoekingen en ontdekkingen op elk gebied. Het is onmogelijk geworden

zich tegenwoordig in alle takken van wetenschap thuis te gevoelen.

Geen week gaat voorbij of er wordt eeno uitvinding van meer of minder

gewicht gepubliceerd en niet alleen de ontdekkingen volgen elkaar ras

op, ook de hypothesen nemen schrikwekkend in aantal toe. Wel hebben

deze
voor, dat haar kritiek tot nauwlettend onderzoek aanleiding

geeft, maar ze hebben tegen, dat ze vaak door dat onderzoek

blijken onhoudbaar te zijn en in den tijd, dat dit in vollen gang

was, zoo diep zijn doorgedrongen, dat ze als wet worden gehuldigd
door

eene klasse van menschen, tot wie het bewijs van de onjuist-
heid

nog niet is doorgedrongen. En nu zwijgen we nog van het

verkeerd opvatten van eene hypothese, zooals b. v. met die van DARWIN

geschiedde. Ook hebben hypothesen in den beginne veel opgang

gemaakt zonder dat zij dit verdienden, ja zelfs zijn ze tot wetten

verheven zonder door een nauwlettend onderzoek daartoe te zijn

geijkt.

Vooral
op het pas in den laatsten tijd ontgonnen gebied der phy-

sische geografie ontstonden begrippen, die later werden verworpen,

werden wetten verkondigd, die later bleken dwaalbegrippen te zijn.
Wie telt ze, die mislukte pogingen om ettelijke verschijnselen op

geografisch gebied te doorgronden, het aantal hypothesen, dat ge-
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De invloed van de wouden op den regenval wordt door den een

even sterk verdedigd als door den ander ontkend. Riciithoeens theorie

over het ontstaan van het löss, deed alle theoriön verdwijnen, de ijs-

drift-theorie maakte plaats voor de gletscher-theorie, lemuria en de

grenslijn van wallage verdwenen. Telkens wordt een steen afgebroken

van den muur onzer kennis en niet altijd wordt het ornvergeworpene

door iets beters vervangen.

In de laatste maanden is weer een van die meeningen ,
die vast-

geworteld stonden bij iedereen, voor wien physisohe geografie niet

vreemd was, uitgeroeid. Een studie van rudolp credner, den scherp-

zinnigen onderzoeker, wierp het geloof aan relicten onderst boven,

een geloof, door peschel als ’t ware gegrondvest in zijn studie:

Die Entivicklungsgeschichte der stelenden Wasser auf der Erde. Apodictisch

werd uitgemaakt, dat indien een meer, waar ook gelegen, een zee-

fauna bezat, dat meer daarmee reeds het bewijs leverde, vroeger

deel van den oceaan te zijn geweest. En niet alleen peschel was van

die meening. Geleerde mannen in groot aantal zijn hem voorgegaan

of gevolgd met deze onjuistheid. Weissman, rctimeyer
, ratzel,

supan
,

allen stemmen in met de meening, dat b. v. het Oron-meer

eertijds een deel van de zee was, want er zijn zeehonden gevonden.

Hieraan tracht crejner een einde te maken. In een nauwkeurige

studie, de bewijzen leverend van een verbazende belezenheid en op-

merkingsgave, brengt hij de relicten-theorie een doodeljjken slag toe.

Aan de hand van diens opstel in Peterm. Mitth. volgen hier eenige be-

schouwingen omtrent dit onderwerp.

Allereerst dient opgemerkt, dat credners opstel een voortdurende

bestrijding is van pescuels theoriön , ontwikkeld in zijn vroeger ge-

noemd opstel: »die Entwicklungsgeschichte der stekenden Wasser auf

der Erde”. Voordat we dus beginnen met credner laten we een

enkel woord over pescuels theoriön voorafgaan.

Onder een jrelictenmeer verstaat deze een deel van de zee, dat door

toevallige omstandigheden daarvan gescheiden is en een meer is ge-

worden. Dit meer bezat voor zijn afscheiding eene zeefauna, die,

ofschoon gewijzigd door de veranderende samenstelling van het water,

toch hoofdzakelijk dit karakter bewaarde, en door haar voorkomen

als ’t ware een reliquie was van den vroegeren toestand van ’t meer.

steld, de menigte wetten, die verkondigd werden, om straks plaats te

maken voor nieuwe, misschien betere verklaringen.
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Nog andere eigenaardigheden had het meer er aan te danken dat het

vroeger deel uitmaakte van de zee.

Indien we ons konden voorstellen
,

dat een der fjorden van Noor-

wegen, ’t zij door een aardverschuiving of eenige andere oorzaak van

de
zee werd afgescheiden, dan zou het daardoor ontstane meer in

vele opzichten van de gewone landmeren zijn onderscheiden.

1° door zijn zeefauna.

2° door zijn groote diepte.

3° door het uiterlijk voorkomen zijner oevers.

Met deze redeneering voor oogen toog peschel aan ’t werk. De

noord-italiaansche nieren hebben een relicten-fauna, steile oevers en

een zeer groote diepte; ad qui ergo... zijn zij relictenmeren, deelen

eener vroegere zee. Ja, zoover dreef men deze redeneering door,
dat men beweerde, dat een meer, dat twee dezer kenteekenen ver-

toonde, ook bij nader onderzoek het derde zou blijken te bezitten.

Op dien grond voorspelde men groote diepte in ’t Baikalmeer; ’t had

immers fjordvorm en relictenfauna. En werkelijk werden bij latere

peilingen diepten van meer dan 1,200 M. gevonden. Hierdoor werd

het vertrouwen, dat men op deze leer had, natuurlijk uitermate ver-

sterkt en als natuurlijk gevolg van den behaalden triuinf overschatte

men de waarde der theorie zeer. Pescuels leerlingen breidden het

aantal relictennieren verbazend uit. Men vond de relicten overal;

dicht bij de kusten in strandmeren; diep in ’t binnenland (Oron meer)
beneden ’t niveau der zee (Kaspische zee) zoowel als hoog boven

t wateroppervlak (Titicaca-meer; 3824 M.) Men zag de geweldige
veranderingen geheel over ’t hoofd, die de aardkorst moest hebben

ondergaan in een zeer jong geologisch tijdperk, om de relicten tot

die verschillende hoogten op te heffen of te doen dalen. Ja, men

gmg nog verder. Waar andere middelen niet hielpen, werden over-

leveringen, naamsafleidingen of geschiedwerken aangehaald om te be-

wijzen, dat wat nu meer is, vroeger zee was. Zeer lichtvaardig ging
men hierbij te werk. Zooals bekend is, leidt peschel uit den naam

Km Loch ewe af, dat het meer Loch-Muree, waaraan deze plaats ligt,
vroeger één was met het zich daarvoor uitstrekkende fjord Loch ewe.

(57°40' N.B. 5 U W. L. van Greenwich) en dat, daar de Kelten in de

4de
eeuvv na Christus het land bevolkten, de drempel die Loch Maroe

van Loch Ewe scheidt, na dien tijd ontstaan moet zijn. Peschel sprak
hier zonder kennis van zaken, want die drempel is voor een groot
deel ingenomen door rotsen, die duidelijk aanwijzen, dat ze daar al



188 OVER RELICTEN EN RELICTENMEREN.

bestonden, vóórdat de gletschers zich uit Noordelijk Schotland terug-

trokken. Een ander meertje ten N. van Loch Maree watert hierop

af en draagt den naam Litter Ewe.

Moet men hieruit dan besluiten, dat ook dit meertje één was

met Loch Ewe en Loch Maree ? Dit enkel voorbeeld moge volstaan

om aan te duiden, dat vaak de theorie ten koste van de waarheid

werd gehandhaafd, zonder onderzoek.

Credner waarschuwt dan ook tegen lichtvaardig gebruiken van

overleveringen of zoogenaamd historische berichten. Ook het voor-

komen van groote diepten in meren vindt hij geen bewijs voor een

vroeger deel uitmaken der zee. Peschel nam aan, dat een meer, door

met zijn bodem beneden den zeespiegel te reiken, een soort bewijs

leverde vroeger deel van de zee geweest te zijn. De seculaire daling

en rjjzing geeft echter dit idee den genadeslag. Het meer, dat heden

met zijn bodem eenige voeten beneden het zeeoppervlak ligt, kan

over eenige tientallen van jaren hooger liggen en omgekeerd. Deze

kenmerken zijn echter voor peschel niet de voornaamste. In de dieren-

wereld vindt hij het zekerst kenmerk voor de vroegere geschiedenis

van het meer. Tegen deze dwaling treedt credner met alle kracht op.

Het bewijs, dat deze meening van peschel en zijn school onjuist is,

wordt met evenveel vuur als scherpzinnigheid gegeven. Dat men dit

niet vroeger inzag is nog een raadsel. Immers, sinds scumanku-

witsch door zijne proeven aantoonde, dat de Artemia Milhausenii 1

door vermindering van zoutgehalte van het water, waarin zij voor-

kwam, in de Artemia Salina en door ’t geleidelijk verzoeten van

’t water zelfs in den zoetwatervorm van ’t verwante geslacht Branchipus

overging, sinds dien tijd had men geen recht meer te spreken van

een zee- of zoetwaterfauna. Hoogstens kon men spreken van een

bepaalde diersoort, die een anderen vorm aannam, naarmate zij in

zoet- of zout water werd gebracht.

Dit echter geschiedde niet. Men ging voort de Relictenfauna te

beschouwen als iets afzonderlijks, ontstaan op de plaats zelf, door

wat onze duitsche naburen noemen »anpassung” misschien te ver-

talen door »schikking”. En welken grond had men voor deze hoofdigheid?

Geen anderen dan dezen, dat zeedieren, plotseling in zoet water ge-

bracht, stierven na enkele sekonden.

Eerst credner ontkent, dat relicten ook maar een zweem van

1 Een soort kreeft.
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bewijs leveren voor het vroegere zee-zijn van meren en wel op drie

gronden:

1° Omdat er voorbeelden zijn, dat zeedieren verhuisd zijn naar

meer of rivier.

2° omdat een aantal relicten behooren tot visschen, zeehonden en

crustaceën, die vaak, óf tijdelijk óf voor altijd, zich in zoetwater ophouden.
3° omdat er in meren, die nooit deelen eener zee kunnen geweest

zijn, ook relicten zijn gevonden.
Het aantal meren, die oen relictenfauna herbergen is zeer groot.

Europa bezit er 65, Azië 9, Afrika 7, Noord-, Middel- en Zuid-

Amerika resp. 3 , 1 en 2. Nieuw-Zeeland en Groenland ieder3. Hoe beter

onderzocht een werelddeel is, hoe meer relictenmeren men er vindt.

Bij deze meren , we zagen het reeds vroeger, ontmoet men zulke, die

— 212 M. hoogte hebben (Meer van Tiberias) en die, welke 3800 M.

hoog liggen (Titicaca-meer). Het ligt niet op onzen weg hier credneh

te volgen, waar hij van bovenvermelde 93 meren de relicten en der-

zelver kenmerkende eigenschappen opnoemt. De hoofdzaak is deze:

kunnen de relicten op andere wijze in de hen herbergende meren

geraakt zijn, dan als relict, d, i. na op die plaats als zeedier geleefd
te hebben.

Hoewel een aantal proeven bewezen hebben, dat zeer veel zeedieren

onmogelijk kunnen leven in zoet water en omgekeerd, zoodra ze

plotseling van het eene in het andere worden overgebracht, is men

toch algemeen van meening, dat de zoetwaterfauna van die van

de zee afstarat. Zachaiuas, iiuxley , marshall en m. a. staan deze

meening voor. De »schikking" doet den overgang gemakkelijk worden.

Een groote reeks bewijzen kan deze, meening staven. Het omgekeerde
beeft eveneens vaak plaats. Semper vond tusschen de scheren van

Noorwegen een aantal zoetwater-visschen en mollusken. In de Mid-

dellandsche zee is op een diepte van 1415 vadem Planorbis Glaber

gevonden, behoorende tot de zoetwaterfamilie der Limmaeïden. 1

Ja, er zijn zelfs een aantal dieren, die zich ongevoelig toonen

voor de verandering van zout water in zoet en omgekeerd o. a. van

de visschen: de gewone stekelbaars, (Gasterosteus aculeatus ),
,

die in

de Noord- en Oostzee voortkomt, en de zalm; van de weekdieren is

de bekendste de Dreissena polymorpha. 2 Met deze wetenschap is het

1 Behoorende tot de orde der Gasteropoda.
Behoorende tot de orde der Lamellibranchia,
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ónmogelijk een scherpe grens te trekken tusschen zee- en zoetwater-

fauna. Lang hield men het er voor, dat sommige familiün alleen in

zeewater voorkwamen. totdat in lateren tijd ook verwante zoet-

watervormen gevonden werden. Ja, zelfs in onzen tijd heeft men

zoctwaterkvMÜen ontdekt en wel in het Tanganjika-meer en in een

waterreservoir van het Botanische gezelschap in ’t Eegentspark te

Londen.

Nu verandert de vraag omtrent relictenmeren geheel en al. Het

is nu niet meer genoeg te zeggen: is er een zeefauna in dit of dat

meer en dus is ’t een deel van een vroegere zee; maar men dient

uit te maken.

1° of het relict ontstaan is in de zee, d. w. z. of het op die

plaats ontstond, vóór ’t meer werd afgescheiden, dan wel:

2° of het zeedier door verplaatsing zich heeft begeven naar het reeds

gevormde meer.

Beide gevallen kunnen zich voordoen, maar alleen in ’t eerste geval

heeft men met een echt relict te doen. Het laatste is hier van meer

belang. Indien bewezen kan worden, dat b. v. zeehonden zich vaak

naar rivieren verplaatsen, dan vervalt daarmee peschels bewering;

dat ’t Baikal-meer omdat deze dieren er zijn ,
een deel van de zee is

geweest. Dieren beboerende tot de zeefauna kunnen zich op velerlei wijzen

verplaatsen. Do verplaatsing kan zijn actief of passieL De actieve kan

alleen bij goede zwemmers, de passieve hij alle dieren. Als parasieten

worden ze door schepen, balken of visschen meegedragen, trekkende

zwemvogels vervoeren ze, menschen planten hen over om ze te telen

en als voedingsmiddel te gebruiken. In ’tkort, op velerlei wijzen

verhuizen zeedieren naar het zoete water. Een enkel voorbeeld ter

opheldering. Een der voornaamste relicten, d. i. een der voornaamste

bewijzen , dat een aantal meren van Scandinavlü en Filmland vroeger

zee waren
,

is de Idotea entomon. 1 Welnu
,
dit dier wordt door steuren

,

waaraan het zich gehecht heeft, diep het land in gebracht op de Si-

berische riviex-en. Credner haalt dergelijke voorbeelden meer aan,

zelfs van dièren, die zich in onzen tijd aan zoet water hebben gewend,
waarin ze vroeger nooit waren opgemerkt.

Dat dieren door stormen in zoet water werden overgebracht, ge-

schiedde meer dan eens. Soms gebeurt dit in zulke hoeveelheden,

dat men spreekt van visch-, krab-, schelp- of andere regens, o. u.

1 Behooroudc tot de fam. Asellidae of waterpiasebedden.
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die van 29 op 30 Juni 1841, toen bij Jagovv in de Ukermark een

regen van zoetwaterdieren neerviel.

Hoe licht kunnen zeedieren in brak water te recht komen en zich

daar door «schikking” een verblijfplaats verschaffen, bij voortgaand

zoeter worden van ’t water !

Met zulke daadzaken voor oogen moet men reeds beginnen met te

twijfelen aan de juistheid van peschels bewering, dat elk zoogenaamd
relict werkelijk een relict is.

Maar credner gaat nog verder. Hij beweert:

1° ’t Is mogelijk, dat in vele gevallen het zoogenaamd relict naar

het meer is verhuisd.

2° in vele gevallen is die verhuizing waarschijnlijk.

3° in zeer veel gevallen is die verhuizing bepaald aan te wijzen.
Nemen we b. v. den zeehond, die als relict dienst doet in Ladoga-,

Onega-, Saima-, Baikal-, Oron-, Aral-meer en Kaspische zee. Mag

men zeggen, dit dier is uitsluitend zeedier, als men weet dat het

gezien is in de Firth, Tay, Oder (bij Küstrin), de Elbe (bij Dessau),
de Newa, de Amoer, de New-River in Pennsylvaniü, ja als men

weet, dat het watervallen en stroomversnellingen langs een omweg

vermijdt en boven deze versperringen weer te water gaat. Mag men

het Schweriner meer een deel eener vroegere zee noemen, omdat er

in het midden der vorige eeuw een zeehond werd geschoten ?

Dolfijnen bewonen de Amazone, den Ganges, den Indus, en volgen

de zalmen op hunne reizen op de Siberische rivieren, ja in 1680

werd een «zeekoe” (vermoedelijk Phocaena orca) in den Rijn bij Bazel

gezien en later bij Keulen gedood.

Visschen, die men tot de zeefauna rekent, bewonen in grooten

getale de rivieren der werelddeelen, een rog de Boven-Kapoeas, haaien

in Zuid-Amerika, zwaardvisschen Pitzroy-river in West-Australiü.

Weekdieren tot de zeefauna gerekend, worden in zoet water aange-

troffen. De Cardium-edule verdraagt een zeer wisselend zoutgehalte

en semper bericht zelfs van een Ostrea, die in ’t zuiden van Men-

danao in geheel zoet water leeft.

Ook Crustaceën (schaaldieren) worden vaak in zoetwater aangetroffen
o. a. de boven vermelde Idotea entomen.

Hetzelfde is het geval met Cirrepediön 1 Vennes en Coelenteraten

of Neteldieren.

1 Zie hierover HART1NG.
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Indien ’t ons bekend is, dat de zeehond van ’t Ladoga-meer (Phoca
annellata) in de Botnische en Pinsche golven voorkomt, dat hij tevens

op de Nevva gezien is, dan moeten we deze toch veeleer als land-

verhuizer dan als relict beschouwen.

In ’t Garda-meer wordt als relict aangeduid Gobius Fluviatilis Bon. 1

Deze »relict” komt in geen van de andere N. Italiaansche meren

voor, wat zeer vreemd zou zijn indien het een werkelijk relict was.

Wel echter vindt men hem in ’t gebied van de Brenta. Ook met

Blennius Vulgaris Poll² is dit het geval.

We zijn nu toch wel genoodzaakt zijn relicten-natunr te laten varen

en aan te nemen, dat het een verhuisd dier is. De Allorchestes-soorten

van het Titicaca-meer behooren tot Amphipoden, die in rivieren leven

en altijd op zeer groote hoogte. Men heeft ze gevonden op 1300—

1450 M. in de bronnen van de Cordillera-rivieren.

Moet men nu alle geologische bewijzen, die het tegendeel leeren
,

vaarwel zeggen, en op grond van ’t zoogenaamd relict dit hooge

Titicaca-meer, tot eene vroegere zee rekenen ?

Men zal ons tegenwerpen, dat er relicten zijn gevonden in meren,

die niet met de zee in verbinding staan door rivieren zooals ’t Baikal-

raeer door de Angara. Maar is ’t niet bijna zeker, dat dergelijke
meren vroeger eene afwatering bezeten hebben? Is de hydrografische
toestand niet geheel anders dan voor ettelijke honderd-

,
ja tientallen

van jaren ?

Westelijk en Zuidwestelijk Siberiü hadden voor 100 jaren een veel

grooteren waterrijkdom dan tegenwoordig. Ssumy Tsjebakly was vroeger

ongeveer 100 werst lang. ’t Eenige overblijfsel zijn eenige geïsoleerde

meren van 5 a C werst. In ’t westen van Tsjany zijn alleen in de

Kreits Ischim tot 1860 niet minder dan 300 meren verdwenen. Waar

vroeger zeer goede verbindingswegen bestonden voor verhuizende water-

dieren
, zijn er nu geene meer voorhanden. En op andere plaatsen

van den aardbodem is ’t evenzoo b. v. in de Sahara. Zeer lezens-

waardig is daaromtrent een artikel van kobelt getiteld: die Verwüstung
der Sahara. 10m aan een verhuizing van zeehonden naar ’t Baikal-

meer te gelooven, behoeven we waarlijk onze toevlucht niet te nemen

tot BKlts hypothetische zee, die geheel SiberiO in haar schoot bedekt

hield.

1 Van de familie der grondels.

s 1'am. Blennioidei of slijmvisschen
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Maar er zijn toch meren, die nooit, zelfs in gunstiger hydrogra-

fische omstandigheden
,

met de zee verbonden zijn geweest en relicten

bezitten. Welnu, ook hiervoor is een zeer gemakkelijke verklaring

te vinden. De zeefauna kan in strandmeren zich geschikt hebben ge-

maakt voor zoet water en daarna, ’t zij door watervogels ’t zij door

eenig ander passief middel, gebracht zijn naar ’t meer, waarin ze nu

gevonden wordt.

We moeten wel in aanmerking nemen, dat van de 76 zeevormen,

als relict gevonden, verreweg het grootste deel gerepresenteerd wordt

door dieren met zeer goede bewegingsorganen n. 1. 5,2 pet, zoogdieren ,

35,5 pet. visschen, 39,5 pet. crustaceön, 5,2 pet. wormen, 7,9 pet.

weekdieren. In 63 van de 84 meren d. i. 72,6 pet. bestaat de relicten-

fauna alleen uit crustaceün, zoogdieren of visschen. Is het niet zeer

begrijpelijk, dat we liever aannemen, dat deze dieren zich verplaatst

hebben, dan dat we gelooven aan de geweldige omkeeringen van de

aardkorst in de jongste geologische periode, die de relicten-meren

zouden hebben doen ontstaan ?

We hebben nog geen melding gemaakt van sommige relicten her-

bergende meren, van welke met zekerheid kan bewezen worden, dat

ze nooit met de zee in verbinding stonden. De kratermeren van

Albano en Nemi, het Trasimeensche-meer, ’t Starnberger-meer en

sommige andere zijn zuivere vastlandsmeren. Niettegenstaande dit be-

zitten ze toch relicten: namelijk Blennius Vulgaris Poll. en Plagiostoma

Lemani Gr. 1 Br blijft hier niet anders over dan aan te nemen, dat

ze door een of ander transportmiddel in deze meren zjjn geraakt.
Maar dan mag men van dezelfde dieren geen gebruik maken als

bewijs, dat een ander meer (’t Garda-meer) vroeger deel van eene

zee was.

Wat is het dat uitsluitend ons kan inlichten omtrent de geschiedenis

van het ontstaan van meren? Geen overlevering, geen naamsafleiding,

geen vaak onjuiste historie-beschrijving, geenuiterlijke omtreksvormen,

geen fauna. Neen, geen dezer door peschel op den voorgrond ge-

schoven kenmerken bewijzen iets omtrent de wordingsgeschiedenis

van een meer. Slechts die geschiedenis, die zich zelf onuitwischbaar

iu de gesteenten grift, de geologie, is in staat de raadselen op te

lossen, die ’t verleden tot nog toe onopgelost heeft gelaten. Geen der

beroemde schrijvers over relikten-meren heeft tot nog toe gewezen

1 Pam. Plagioslomi (Haaien en roggen).
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op het belang van de geologie voor de geschiedenis van de wording

van nieren. Ru dolf credner is de eerste, die ons wijst op het hooge

gewicht van deze wetenschap voor bovengenoemd onderzoek. En niet

alleen breekt hij een oude theorie af, maar in plaats van het weg-

geworpen geloof aan een relictenfauna geeft hij op geologische gronden

een nieuw stelsel, een nieuwe leer over het ontstaan van meren. Hieraan

is het tweede deel van zijn monografie gewijd, waaruit we later

het een en ander hopen mede te deelen. (Wordt vervolgd.)

Winterswijk 1889.


