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1) Uittreksel van een lezing voor de K'ed. Malac. Ver. op 24 november 1962.

icalkoenen

Curaçaose malacologische problemen

door

P. Wagenaar+Hummelinck

Hij deed toen, wat de meeste malacologen wel zullen doen, als zij in de

vreemde even aan land mogen gaan: hij ontweek de mensen en spoedde zich naar

een plek buiten de stad om nog gauw wat te verzamelen. Het landschap deed hem

denken aan Nassau, op de Bahamas: lage kalksteenheuvels met een xerophytische

vegetatie - het was dus waarschijnlijk ook wel een goed.verzamelterrein.

Burrington Baker beklom de rotsen achter Scharloo, een wijk van Willemstad,
en stond al spoedig op een laag kalksteenterras, waar hij de gehele stad en de

ingang van de St. Annabaai kon overzien. Een plaats, niet alleen voor de toerist

om van te genieten, maar eveneens voor een malacoloog. Dat zag hij al direct aan

het ongelooflijke aantal Cerions - 50 stuks per vierkante meter schatte hij - dat

op de onderkant van de struiken en de stammetjes van kleine bomen zat vastge-

kleefd, of lös.op de rotsige bodem lageia te wachten op het ogenblik dat zij uit

hun dróogteslaap zouden kunnen ontwaken.

Flora en fauna waren aangepast aan het klimaat van de aride zone welke zich

langs de noordkust van Zuid-Amerika, tussen de mondingen van de Orinoco en de

Magdalena uitstrekt. Op de Nederlandse Benedenwindse Eilanden betekent dit: een

gemiddelde temperatuur van ongeveer 27°C, met weinig verschillen tussen dag en

nacht, en tussen de warmste en minst-warme perioden van het jaar; - een neerslag

van gemiddeld ca. 55 cm per jaar, grotendeels vallend in slechts weinige stort-

buien gedurende de herfstmaanden, met soms langdurige perioden van droogte daar-

tussen; - een Oostpassaat van gemiddeld 3,4 Beaufort (omstreeks 18 km per uur),

die slechts even gaat liggen op ogenblikken dat er regens'op doorkomen staan.

Baker vond het resultaat van zijn eerste verzamelen op het droge kalksteen-

plateau van Scharloo zo interessant, dat hij hieraan - in 1923 - een apart hoofd-

stukje wijdt, bij de bewerking van zijn Venezolaanse expeditieresultaten. Hij ver-

meldt hierin 8 soorten, waarvan er 6 endemisch voor de Nederlandse Benedenwindse

Eilanden bleken te zijn, en dus alleen op Curaqao, Aruba en Bonaire voorkwamen.

Deze soorten waren in zi-jn- volgorde van behandeling:
Tudora megacheilos (Potiez & Michaud, 1838), een operculate landslak welke

op Curaqao veel voorkomt, en daar in het Papiaments "cocolishi di cabritu"

(geitenslakje) wordt genoemd. Type-localiteit: waarschijnlijk de omgeving van

Willemstad, misschien wel Scharloo.

Chondropoma raveni Crosse,1872, een kleiner maar véél fraaier slakje, even-

eens behorende tot de Pomatiasidae, die wij verder Cistulops raveni zullen noe-

men. Type-localiteit: waarschijnlijk ook Scharloo.

Pupoides simoni (= P. marginatus nitidulus), de grootste vertegenwoordiger

van de Vertiginidae op de eilanden, met een wijde verspreiding.

Leptinaria gloynii (Gibbons, 1897), de Neosubulina gloynii van H.B. Baker,

waarvan als type-localiteit werd opgegeven "St. Ann's", wat zou kunnen slaan op

Willemstad, aan de St. Anna-baai gelegen.

Drymaeus multilineatus, een Bulimulide welke waarschijnlijk uit de tuinen

van Willemstad is ontsnapt; niet te verwarren met D. virgulatus , welke op de

eilanden algemeen voorkomt.

Microceramus bonairensis (Smith, 1898), waarvan Baker al direct éen sub-

species curacoana beschreef.

Brachypodella raveni (Grosse, 1872) een andere Urocoptide, waarvan het

type-materiaal waarschijnlijk op Scharloo Werd verzameld.

Cerion uva (Linné, 1758), het meest opvallende landslakje van deze eilanden,

dat men "cocolishi di kalakuna" noemt, omdat het vroeger wel eens als voer voor

Het was voor de personen die in de malacologie van de Nederlandse Antillen

belangstellen, een belangrijk ogenblik, toen Horace Burrington Baker, op 28

maart 1920, voor het eerst op Curaçao aan wal stapte. Hij was toen op doorreis

naar Venezuela, als deelnemer aan de ’University of Michigan - Williamson Ex-

pedition’.
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kalkoenen schijnt te zijn verzameld. - Cerion uva schijnt in de West-Europese

naturaliënkabinetten vrij algemeen aanwezig te zijn geweest: zij werd reeds door

Lister in 1688 beschreven en afgebeeld, en ook bij Petiver (1709), Gualteri

(1742) en Klein (1753) is dit dier te vinden. Seba zegt, in 1758, dat deze slak-

jes de "gedaante van byekorfjes en gebakerde kindertjes" hebben, en ook wel

"kinderwiegjes" worden genoemd.

Dat de kalkrotsen van Scharloo tot een klassiek terrein werden in de Antil-

liaanse malacologie kwam niet alleen door de oudere verzamelaars, maar ook omdat

Baker door deze kennismaking met Curatjao in zulk een geestdrift voor deze eilan-

den was ontstoken, dat hij terugkwam - en wel zeer uitvoerig terugkwam - nog

voordat hij zijn VenezoLaanse materiaal geheel had uitgewerkt.

Van 11 juni tot 17 september 1922 was hij weer op Curaqao, Aruba en Bonaire,

de landslakkenfauna grondig verzamelende, waarbij hij ook de eilandjes Klein

Bonaire en Klein Curaqao niet vergat.

Zijn verhandeling over de 'Land and freshwater Molluscs of the Dutch Lee-

ward Islands' (1924) is het hoogtepunt' van het malacologisch..onderzoek van de

Benedenwindse Eilanden, en zal dit vermoedelijk wel altijd blijven.

Tien jaar vóór Baker heeft J.H. Vernhout, in de 'Notes from the Leyden

Museum', een uitvoerig overzicht gegeven van wat hem over 'The land- and frash-

water-molluscs of the Dutch West-Indian Islands* bekend was, en ongeveer gelijk-

tijdig gaf M.M. Schepman een veel kortere samenvatting over hetzelfde onderwerp
in de 'Encyclopaedie van Kederlandsch West-Indië'.

Vernhout vermeldt voor Curaqao 18 soorten land- en zoetwater-mollusken,

waarvan er, na een enigszins critische beschouwing, niet meer dan 13 overblijven,

grotendeels naar gegevens uit de literatuur. Van Bonaire zijn hem 6 soorten be-

kend; van Aruba 2. Het Museum'in Leiden had toen nog maar 7 soorten van Curaqao,

1 van Bonaire en geen enkële van Aruba.

Vergelijken wij Vernhout's getallen met het resultaat van Baker's veldwerk,
dan blijkt er van een verrassende vooruitgang van onze malacologische kennis

sprake te zijn. Baker behandelt, in zijn stuk van 1924, van Curaqao 19, van Bo-

naire 14 en van Aruba 13 species, met de subspecies erbij 30, 16 en 14'; tezamen

24 species en 24 a-typische subspecies. Elf soorten en talrijke ondersoorten en

variëteiten werden als nieuw beschreven.

Nu is het natuurlijk op zichzelf niet zó bijzonder, als onze kennis van de

dierenwereld van een bepaalde landstreek na een eerste grondige bestudering met

een grote sprong vooruit blijkt te zijn gegaan. Maar in dit geval waren er toch

wel een paar dingen welke mijn nieuwsgierigheid bijzonder prikkelden.

Ten eerste: het hoge endemisme - immers ten minste 2/3 van het aantal ge-

vonden soorten, en alle niet-typische ondersoorten zouden voor deze drie eilan-

den kenmerkend zijn. Verscheidene species, en vele subspecies zouden zelfs be-

perkt zijn tot één eiland.

Ten tweede: Wat is er met Guraqao ahn de hand, dat Baker het nodig vond

voor dit eiland — dat toch niet zo héél veel groter is dan Aruba en Bonaire,

en daar in zijn natuurlijke omstandigheden niet veel van verschilt — zoveel

méér kenmerkende subspecies te beschrijven? Wat zou de' reden kunnen zijn, dat

op Curaqao geslachten als Tudo'ra, Neosubulina, Brachypodella, Microceramus en

Cerion zich op zulk een opvallende wijze hebben gedifferentieerd?

Ten
dgrde:

Hoe is het mogelijk' dat op één eiland dat niet veel groter is

dan 400 km
,

verschillende nauw-verwante ondersoorten, waarvan de are'alen el-

kaar niet uitsluiten, naast elkaar kunnen voorkomen?

Een tenslotte: Wat weten wij over de herkomst van deze fauna? Wat zouden

die' landslakken ons kunnen zeggen over vhoegehe land en zeeverbindingen?

Er was dus alle reden om Burrington Baker's resultaten — hoe voortreffe-

lijk deze ook waren gedocumenteerd — nog eens na te gaan. Hetgeen gebeurde in

1936. De meeste uitkomsten hiervan zijn reeds ih 1940 gepubliceerd, maar zolang

deze Curaqaose malacologische problemen no'g niet op een meer moderne, weten-

schappelijk verantwoorde wijze zijn aangepakt, zó lang hebben zij voor mij hun

actualiteit niet verloren.

Zulk een nader onderzoek zou he'den ten dage heel Wat gemakkelijker zijn

uit te voeren dan vroeger. Er is thans een 'Caraïbisch Marien-Biologisch In-

stituut*, met' zijn werkruimten, wetenschappelijke faciliteiten, logeergebouw

en jeep, dat als opvangcentrum kan fungeren. Er zijn ook organisaties als de

'Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen'

en de 'Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname-Nederlandse Antillen,

WOSUNA' die uitzendingen naar Curaqao, mét 'een dergelijk doel ondernomen, zouden

kunnen financieren.

In 1920 heeft dr. C.J. van der Horst, uit 'Amsterdam, een verzamelreis ge-

maakt naar Curaqao, waarbij hij zijn aandacht vooral aan de zeefauna heeft gege-

ven. De door hem medegebrachte landslakken zijn door Tera van Benthem Jutting be-
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studeera. In haar publicatie 'On a collection of non-marine mollusca from Cura-

qao' vermeldt zij 17 soorten,'waarbij er 3 zijn welke niet door Baker waren ge-

vonden. Dit waren alle drie soorten die ook buiten de eilanden, op cultuurgrond,

in vijvers en in waterbakken worden aangetroffen.

Ook ikzelf heb in 1936.niet zo heel veel nieuwe kunnen vinden - en later

materiaal (waarvan alleen nog maar de Vertiginidae en de Subulinidae door Fritz

Haas werden bestudeerd) leverde nog wel enkele nieuwe gegevens op, maar erg be-

langrijk waren deze toch niet.

De landslakkenfauna van Curaqao, Aruba en Bonaire mogen wij dus wel als in

hoofdtrekken bekend beschouwen. Nieuwe vondsten, welke stellig nog mogen worden

verwacht-, zullen- dan ook wel in dé meeste gevallen betrekking hebben op cultuur-

volgende soorten, waarvan wij "slechts mogen hopen, dat zij zich niet zozeer aan

de bijzondere oecologische omstandigheden van de eilanden zullen aanpassen, dat

de oorspronkelijke slakkenfauna in gevaar wordt gebracht.

Volgens Baker (1924) komen dus op Curaqao 19, op Aruba 13 en op Bonaire 14

species van landslakken voor. Lat-er zijn daar nog enkele bijgekomen, zodat wij

nu, met behoud van Baker's indeling, het aantal soorten wel op achtereenvolgens

32, 20 en 18 mogen steilen •- met in totaal 41 species, waarvan 40% endemisch is.

Indien wij ons thans bepalen tot die laatste groep, welke als kenmerkend

voor deze drie eilanden kan worden beschouwd, dan zien wij op.de hierbijgaande
tabel - waarin d'e indelingen van -Baker en mijzelf werden vergeleken - dat Baker

veel meer behoefte heeft om bepaalde karakteristieke groepen als te benoemen

systematische categorieën te beschouwen.

Baker heeft zijn dieren bijzonder nauwkeurig, bestudeerd, en het feit dat ik

het 'niet altijd 'met hem eens ben, wil natuurlijk niet zeggen dat hij het niet

bij het rechte eind zou hebben. In vele gevallen zijn wel degelijk verschillen

te zien, zowel ecologische als geografische. Voor de genera Tudora en Cerion

zou ik daar nog even nader op in-willen gaan.

Laten wij beginnen met Cerion - het enige genus van de pulmonatenfamilie

Cerionidae, dat door sommige malaccücgen tot in 10 subgenera wordt gesplitst.
Het typische subgenus, Cerion s.s., komt alleen voor op Curaqao, Aruba, Bonaire

en Klein Bonaire. l)e overige subgenera - waarvan Strophiops wel het meest be-

kende is - vindt men in Florida,.op de Bahamas, de Virgin Islands, Puerto Rico,

Hispaniola, Cuba en de Cayman-Islands.
U weet dat Cerion grote bekendheid geniet door zijn enorme vormen-rijkdom

in het noord-Caraïbisch gebied. Pilsbry vermeldde in zijnHanual' van 1901/02

reeds 79 species en omstreeks 100 subspecies, variëteiten en bijzondere vormen.

Hoeveel het er thans zijn, durf ik niet te schatten.

Het was reeds spoedig'duidelijk dat bijna elk eiland in de Bahamas een

Cerion-populatie van eigen-karakter bezit. Grotere eilanden hebben soms een

Cerion-bevolking welke op bepaalde plaatsen verschillend is. Om deze versprei-

ding enigszins te leren begrijpen, moet men weten, dat de Bahama-archipel uit

lage kalksteen-eilanden bestaat (met een klimaat dat grotendeels met dat van

Curaqao is te vergelijken) en dat Cerions bijzonder kalklievende dieren zijn,

met een voorliefde voor de zeekust, hij schijnen grotendeels voor te komen'in

kolonies, die een geringe beweeglijkheid hebben,. omdat de disren slechts bij

gunstige vochtigheidsomstandigheden actief worden.

De sterke, onoverzichtelijke differentiatie van Cerion op Cuba schijnt sa-

men te hangen met het voorkomen van geïsoleerde kalksteen-terreinen.

Het is een van de verdiensten van Ludwig Plate geweest, dat hij in zijn

uitvoerige verhandeling over 'Die Variabiliteit und die ±i.rtbildung . . .
bei den

Cerion-Landschnecken der Bahama-Inseln' in 1907 heeft getracht in dit wilde pa-

troon van eilandvormen een grote lijn te ontdekken. Het trof hem dat op alle

eilanden ten westen van de het eiland New Providence snijdende lengtegraad(77? )

ongevlekte Cerions voorkwamen met weinige doch sterk ontwikkelde ribben, terwijl

de oostelijke eilanden Cerions herberg-den met meer en fijnere ribben, die soms

zelfs de neiging vertoonden om glad te worden.

Merkwaardig was dat deze ontwikkelingstendens reeds kon worden waargenomen

op New Providence zelf, 'een eiland van ca. 35 km lengte - waarop hij drie onder-

soorten kon onderscheiden van Cerion glans, die geleidelijk in elkaar overgaan.

Uitgaande van glans varium aan de noordoostkust, vond hij naar het westen

toe exemplaren'waarhij de ribben in aantal af, maar in sterkte toe namen, ter-

wijl de bruine p'igmentatie steeds meer verdween, totdat er grijswitte schelpen

overbleven, die glans typicum werden genoemd. In het oosten en zuidoosten vond

hij exemplaren met méér, maar minder ontwikkelde ribben en steeds meer pigment,

totdat er sterk gevlekte dieren overbleven,'die hij glans agrestinum noemde.

Voor deze differentiatie op een monotoon kalksteeneiland wordt door Plate

toch grotendeels het klimaat, dat van Oost naar West iets droger wordt, verant-

woordelijk gesteld.
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Species en subspecies

A = Aruba (175 km
2

) H.3.B. P.W.H.

■C = Curaqao (425 km )
q? q Q

B - Bonaire (265 km
2

)
1924 1940

Stoastomops walkeri

Cistulops raveni raveni

- arubana

Tudora maculata

- aurantia aurantia

- wassauensis

- rupis rupis

-newportensis

- muskusi muskusi

-grandiensis

* - bullenensis

- hatoensis

- megacheilos megacheilos

- spreitensis

- rondeklipensis

- kabrietensis

- fossor fossor

- djerimensis

- westpuntensis

- arubana

* - canashitensis

- pilsbryi

Neosubulina gloynii

- harterti

- scopulorum

Gastrocopta barbadensis hojeda

Thysanophora crinita arubana

- vanattei

Guppya molengraaffi

Cerion uva uva

- knipensis

- arubanum

- bonairensis

Brachypodella raveni raveni

- -sanctaebarbarae

- knipensis

- arubana

- gibbonsi

Mieroeeramus bonairensis bonairensis

- curacoanus

- arubanus
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Hoe gedraagt Cerion zich nu op de Benedenwinden, vergeleken met de andere

Cerion-soorten in de toch wel min of meer vergelijkbare levensomstandigheden van

de Bahamaö: ?

Cerion uva is op kalksteenterrein bijna overal te vinden, soms in ongeloof-

lijke aantallen, veel meer dan '100 stuks per vierkante meter. Ook op plaatsen

waar geen kalksteen voorkomt, ziet men za-saas, hoewel in geringer aantal, tot 5 km

van de kust.

Baker mat lengte en breedte, en telde windingen en ribben bij 2737 exempla-

ren.

Hij vond een grote variabiliteit, die hij meende te kunnen splitsen in twee

fazen: Het aantal windingen en de diameter van de schelp.

De endemische Landslakken van Aruba, Curacao en Bonaire.

Species en subspec i e s
•

A = Aruba (175 kmïp
km„)

tan )

b[.3. B. 1 .W. S.

C = Curaqao

B » Bonaire

(425

(265
1924 1940

i

Stoastomops walkeri
■

B
• • B s. w.

Cistulops raveni raveni

arubana A

C

•

*

> A c • £• r.

Tudora maculata
•

B
• •

'B T. m.

aurantia aurantia

wassauensis

•

•

B-.

B -

• • B - a.

rupis rupis

newportensis

c

c _

•
c

•
- r. r.

- muskusi muskusi c
•

c
•

- - m.

grandiensis

- - bullenensis

c

c
- -—. •

c ■ - - &•

hatoensis
• •

c
•

- - h.

megacheilos megacheilos c

spreitensis c

rondekllpensis C

kabrietensis C \i c
•

- m. m.

fossor fossor C

djerimensis C

westpunttnsis c

- - arubana A
•

v - canashitensis A
•

pilsbryi • •
c

•
c

•
- - £•

Neosubulina gloynii •
c

.harterti
• •

B
"

A G B N. £•

scopulorum A
•

Gastrocopta barbadensis ho.ieda •
c

• • • G. b.

Thysanophora crinita arubana A • t • • T. c.

vanattei A
•

A
• •

- v.

Guppya molengraaffi G
•

G
• G. m.

Cerion uva uva C

knipensis

arubanum A

C

•

/■^ C B C. u.

bonairensis
•

B'
.

Brachypodella raveni raveni c
:

- sanctaebarbarae c

knipensis

arubana A

c

•

\fe. C B B. r.

gibbonsi •
B/

Microc eramus bonairensis bonairensis
• B-_

curacoanus c
• *>A C B If. b.

- - arubanus A • • S

Aantal endemische species 2 6 5 1 2 3

in totaal 18 12

Aantal end, species&sub s p • 9 23 6 1 6 3

in totaal 40 16
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Het aantal windingen zou een functie zijn van de groeiperiode, terwijl de

diameter direct verband zou houden met de rijkdom van het milieu. Het aantal

windingen, zou omgekeerd evenredig zijn met de mate van blootstelling aan de pas-

saatwind,. die de verdamping doet toenemen en de actieve periode korter worden.

De variabiliteit van Cerion op Curaqao is dus zuiver een ecologische aange-

legenheid en geen geografische.

Toch meende Baker te moeten overgaan tot het opsplitsen van de soort Cerion

uva in enkele ondersoorten, _eji het benoemen van enkele bijzondere vormen, waar-

voor hij ook nog bruikbare kenmtr-cen vond in de kleur, de sculptuur, en het al

of niet uitspringen van d.e mondrand.

Na bestudering van eigen materiaal - dat grotendeels op Baker's vindplaatsen

was verzameld - bleek het mij niet mogelijk al de door hem waargenomen verschil-

len te erkennen als basis voor infraspecifieke indeling.

. Veel belangrijker, dan het trachten om te komen tot een onderverdeling van

Cerion uva op grond van dergelijke geringe en wisselende verschillen, lijkt mij

overigens de vraag: Hoe komt het dat Cerion uva zich op Curaqao, Aruba en Bonaire

zó weinig heeft gedifferentieerd? Immers, het verspreidingsgebied is zodanig,

dat deze soort de kans hiertoe zeker ruimschoots heeft gekregen.
Ter verklaring van de gelijkvormigheid op de drie eilanden lijkt recente

overbrenging niet erg waarschijnlijk. Van Aruba en Curaqao zijn uit gefosforiti-

se.erde grot- en spleetopvullingen subfossiele Cerions bekend, die niet verschil-

len van dieren uit de tegenwoordige tijd. Indien wij geneigd zijn import op Bo-

naire vooralsnog niet uit te sluiten, dan zouden wij kunnen denken aan de In-

diaanse tijd, toen er (getuige de treffende overeenstemming in aardewerk) vele

contacten moeten zijn geweest tussen CuraQao en Bonaire.

En de Indianen hadden oog voor Cerion: wij vinden ze soms bij het onderzoek

van o.ude nederzettingen in grote aantallen, en er zijn exemplaren bekend uit In-

diaanse afvalhopen op het tegenoverliggende vasteland, aan de oever van het Lago
de Valenc.ia,

Beter dan op Curaqao en Bonaine, kan men op Aruba iets van het voorkomen

van Cerion in kolonies, bemerken. Terwijl subfossiele schelpen op vele plaatsen

over het gohele eiland verspreid worden aangetroffen, vindt men levende dieren

slechts in duidelijk begnensde arealen, op bepaalde plaatsen langs de zuidwest-

kust
.

Al zou de mens op Aruba - door het doen ontstaan van ongunstige levensom-

standigheden ook de oorzaak zijn van het op vele plaatsen uitsterven van Cerion,

dan lijkt het toch waarschijnlijk dat dit dier hier thans min of meer leeft op

de grens van zijn oecologische mogelijkheden.

Uit de tabel van endemische landslakken is te zien, dat de vraag welke wij

bij Cerion stelden - hoe komt het dat deze soort op Curacjao, Aruba en Bonaire

niet duidelijker is gedifferentieerd - bij andere soorten niet aan de orde is.

In tegendeel: de meeste andere Gastropoda hebben zich op deze drie eilanden,

op een van deze eilanden, of op bepaalde delen van een eiland, in een eigen

richting ontwikkeld.

Een mooi voorbeeld hiervan is het genus ïudora, met op Bonaire twee zéér

kenmerkende endemische soorten: Tudora maculata H.B. Baker, 1924, en Tudora

aurantia (Wood. 1828).

Voor aurantia zou een onderverdeling op grond van de sculptuur (in typen
die vloeiend in elkaar overgaan) niet onmogelijk lijken.

Maar ook Curaqao heeft zijn endemischeTudora's: Baker onderscheidt op dit

ene eiland - van 60 km lengte en gemiddeld 7 km breedte - niet minder dan 5 spe-

cies, en 9 a-typische subspecies.

Twee hiervan, megacheilos en rupis, zijn duidelijk als verschillende species

te herkennen, al zijn er enkele dieren gevonden die als bastaarden worden be-

schouwd
.

Hoewel de variabilitsit van Tudora megacheilos indrukwekkend is en ook geo-

grafisch gericht, zou ik toch slechts Baker's Tudora pilsbryi als subspecies wil-

len onderscheiden. Deze bijzondere vorm wordt alleen gevonden op of vlak bij de

Tafelberg van Santa Barbara - een plaats die meer malacologische bijzonderheden

vertoont.

Al Baker's subspecies gaan geleidelijk in elkaar over - niet alleen omdat

de criteria soms wat vaag zijn, maar ook omdat vermenging van reeds min of meer

gedifferentieerde populaties schijnt te zijn opgetreden.
En zo staan wij opeens voor een ander probleem: Hoe. moeten wij ons het ont-

staan van een dergelijk geografisch verspreidings-patroon, op één klein eiland

indenken? Indien Tudora megacheilos is samengesteld uit subspecies die, hoewel

morphologisch verschillend, wèl met elkaar kunnen bastaardoren, dan mogen wij
toch aannemen dat de arealen van de populaties zich tot deze subspecies
hebben ontwikkeld, vroeger voldoende gescheiden zijn geweest om een evolutie in
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Tudora

eigen richting mogelijk te maken. Dan zouden wij dus nu getuige zijn van een

steeds verder gaande vermenging van zich reeds gedifferentieerd hebbende popu-

laties.

Tudora rupis Baker, 1924, stelt ons voor eenzelfde verschijnsel, is hier-

voor zelfs nog een mooier studieobject. Baker onderscheidt 2 soorten, verdeeld

in 6 subspecies - en inderdaad, bij rupis is nog gemakkelijker dan bij megachei-

los te zien, uit welk deel van Curaqao bepaalde ■ dieren afkomstig zijn.

Maar ook hier zien wij géén scherpe begrenzing van de populaties, en ver-

menging op plaatsen waar arealen elkaar bedekken.

Gaat het ook hier om vermenging van groepen welke reeds zó ver gedifferen-

tieerd zijn dat men ze voor goede species zou houden, indien thans niet ware be-

wezen, dat deze speciatie het stadium van reproductieve isolatie nog niet had

bereikt?

De natuurlijke gesteldheid van het hedendaagse Curaqao geeft toch zeker geen

aanleiding om te veronderstellen dat er op dit eiland omstandigheden zijn, die

de rupis-bevolking tot een dergelijke felle geografisch-gerichte ontwikkeling

prikkelen?

Door welke barrières in het verleden kon deze differentiatie dan worden

bewerkstelligd? Niet alleen die van, Tudora, maar ook van Neosubulina, Brachy-

podella en Microceramus .

Wij hebben te maken met xerophile
,

kalklievende landmollusken, dus zijn wij

geneigd in de eerste plaats te denken aan water, en andere terreinen welke voor

deze dieren moeilijk zijn te passeren, Dn dergelijke barrières zijn er in het

verleden stellig genoeg geweest.

Het oppervlak van Curaqao bestaat voor bijna 1/3 uit kwartaire koraal- en

schelpkalken; zij omkransen de oudere afzettingen in het binnenland, welke zij

vroeger voor een groot deel nog moeten hebben bedekt.

Omstreeks de overgang van het Tertiair naar het Kwartair heeft Curaqao bij-

na geheel onder water gelegen. Daarna hebben perioden van rijzing en daling van

het land, en daling en rijzing van de zeespiegel, elkaar afgewisseld, totdat het

eiland zijn tegenwoordige gedaante verkreeg.

In het 'binnenland' de kalksteenkap grotendeels afgebroken, en - samen

met grote hoeveelheden materiaal van de oudere, gemakkelijker verweerbare onder-

grond - weggevoerd, door diepe en smalle erosiedalen, die de kalksteenformaties

langs de kust doorbraken, in een tijd dat het eiland iets groter moet zijn ge-

weest dan nu. Deze dalstelsels werden daarna overstroomd, liepen tenslotte niet

-geheel meer leeg, zodat zij het aanschijn konden geven aan de typische handvormi-

ge baaien, waaraan Curaqao zijn merkwaardig landschap en zijn economische op-

komst te danken heeft.

Op biologische gronden mag als zeker worden aangenomen dat Curaqao - tij-

dens de afzetting van-de oud-kwartaire hoogterraskalken - nooit geheel onder wa-

ter heeft gelegen. Waarschijnlijk bestonden er toen tenminste twee eilanden: de

hoger gelegen kernen van West- en Oost-Curaqao .

Veel later - nadat het vlakke binnenland en de diepe erosiedalen reeds wa-

ren gevormd - zou het eiland tijdens perioden van hoge zeespiegelstand, een tijd

lang het uiterlijk kunnen hebben gehad van een archipel van oudere kernen en

jongere kalksteenklippen.
Het lijkt geenszins uitgesloten dat zich toen - in de loop van het kwar.tair-

op deze eilanden gastropodenpopulaties in eigen richting hebben kunnen ontwikke-

len, en dat deze gedifferentieerde eenheden zich later weer gingen mengen, toen

de waterbarrières verdwenen.

Opvallend is, dat, wat vroeger waarschijnlijk een belangrijk eiland moet

zijn geweest - de Tafelberg van Santa Barbara - thans een gebied is dat door en-

demische trekjes is gekarakteriseerd, terwijl als kernen van'de arealen van tal

van Baker's eenheden, thans nog bepaalde kalksteenheuvels kunnen worden aangewe-

zen.

Voor vele mollusken zijn thans stellig nog niet alle barrières opgeheven.

Binnenbaaien, dalen, ontboste vlaktes en andere 'cultuurwoestijnen * zijn nog

steeds isolerende factoren, welke de natuurlijke uitbreiding van bepaalde popu-

laties verhinderen.

Als wij tenslotte nog even zouden willen kijken naar de zoögeografische aan-

wijzingen welke de landmollusken van de Nederlandse Benedenwindse Bilanden ons

geven, dan doen wij verstandig ons te bepalen tot de endemische soorten, waarvan

wij zeker weten dat zij in hun verspreiding slechts in geringe mate door de mens

kunnen zijn beïnvloed.

Stoastomops walkeri ie de vertegenwoordiger van een monotypisch genus, al-

leen van Bonaire bekend, met noordcaraïbische verwantschap.

Cistulops raveni, zeer karakteristiek voor Curagao en Aruba
,

is wellicht

van noordelijke herkomst.
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-grafische-

Tudora (Bonairea) maculata behoort tot een subgenus dat kenmerkend is voor

Bonaire; Tudora (Tudora) aurantia komt eveneens alleen op Bonaire voor; rupis

wordt alleen op Curacjao gevonden; en megacheilos leeft alleen op Curaqao en

Aruba. Het genus Tudora wordt meestal als een typisch Antilliaanse diergroep

beschouwd, hoewel het ook in Venezuela voorkomt.

Subulina (Neosubulina) gloynii is kenmerkend voor alle drie de eilanden,

maar over de herkomst kan moeilijk iets worden gezegd.

Thysanophora vanattei, alleen van Aruba bekend, zou als. Zuidamerikaans

fauna-element kunnen worden beschouwd.

Guppya molengraaffi werd tot op heden alleen op Curacjao gevonden. Verwante

Guppya's komen zowel op het vasteland als op de Antillen voor.

Cerion (Cerion) uva is de enige vertegenwoordiger van een endemisch sub-

genus van een groep dieren welke verder alleen in het noordelijk deel van het

Caraïbisch gebied wordt aangetroffen.

Brachypodella raveni is alleen te vinden op de drie eilanden; andere soor-

ten echter zowel op h'et vasteland als op de andere Antillen.

Microceramus bonairensis werd buiten ons gebied slechts ge.vonden - maar in

iets andere vorm - op de Venezolaanse eilanden Blanquilla en Tortuga, en (sub-

fossiel) op het schiereiland Paraguané.
In de fauna van deze eilanden zouden wij drie elementen kunnen onderschei-

den - indien we afzien van dieren welke door toedoen van de mens zijn geïmpor-

teerd.

1. Een Zuidelijk modern element, bestaande uit soorten die eveneens op het

aangrenzende Zuidamerikaaiisê vasteland voorkomen, of hiermede na verwant zijn.

2. Een Zuidelijk ouder element, bestaande uit -endemische soorten van ver-

moedelijk Zuidamërikaansë~hêrkömst7

3. Een Noordelijk, nog ouder element, bestaande uit endemische soorten van

een vermoedeïïjk~H5ör3anïiIIxaanse oorsprong.

Dit laatste fauna-element - waartoe Cerion, Stoastomops, Cistulops en mis-

schien ook Tudora behoren, wijst op een oude verbinding met een Noord-Antilli-

aanse landmassa, misschien reeds omstreeks het Midden-Tertiair. Het Zuidelijk

ouder element zou ons kunnen doen denken aanéén oude landverbinding met het

Zuidamerikaanse continent in latere tijd.

Indien wij thans'nagaan wat de endemische slakkenfauna ons te zeggen heeft

over de zoögeografische relaties van de drie eilanden onderling, dan zouden wij

dit kunnen doen aan de hand van de hierbij afgedrukte eenvoudige opsomming waar-

in het al of niet voorkomen op Curaqao (= C), Aruba (=.A) en Bonaire (= 3) is

weergegeven, met onderstreping van de endemische systematische categorieën, die

hierbij minder eng werden omgrensd dan door Baker werd gedaan.

Stoastomops walkeri

Cistulops raveni

Tudora (Bonairea) maculata

- (Tudora) aurantia

- rupis

- megacheilos

Subulina ( Neosubulina) gloynii

Thysanophora vanattei

Guppya molengraaffi

Cerion (Cerion) uva

Brachypodella raveni

Microceramus bonairensis (?)

. .
B

A C B

. .
B

. .
B

.
C

.

A C
.

A C B

A
• »

.c . •

A C B

A C B

A C B

Bonaire lijkt door het unieke bezit van 1 genus (Stoastomops)
,

1 subgenus

(Bonairea) en 1 species (T. aurantia),
,

duidelijker gekarakteriseerd dan Curasao,

dat slechts 2 species (T. rupis en G. molengraaf fi) endemisch heeft, terwijl

Aruba slechts 1 soort heeft, welke niet buiten dit eiland werd gevonden. V/ij

zouden dit kunnen verklaren door aan te nemen dat Bonaire zich het eerste van

een landcomplex, waarvan alle drie de eilanden deel uitmaakt, heeft losgemaakt.

Het is niet moeilijk om aan de hand van een (uiteraard subjectieve) waarde-

ring van de betekenis van bepaalde (in dit geval te schaarse) endemische soorten,

hypothesen op te stellen omtrent de wijze waarop bepaalde faunarelaties tot

stand zouden kunnen zijn gekomen. Stellig is dit het geval in een' zo onrustig

gebied als het Caraïbische, waar de verhouding van land en zee in de loop der

tijd sterk wisselde, en de loop der zeestromingen, het klimaat en de vegetatie

waarschijnlijk ingrijpende veranderingen hebben ondergaan; waarbij wij ook

steeds moeten bedenken dat, als wij met honderdduizenden jaren gaan werken, dier-

transporten en kolonisaties welke wij thans voor onmogelijk houden, nog kansen

van slagen krijgen.

Al is een fauna van kleine, droge eilanden in het algemeen nu niet zó bij-
zonder geschikt om te worden gebruikt als aanleiding tot het houden van zoögeo-
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grafische beschouwingen - zij biedt ons toch weer kansen voor het bestuderen van

belangwekkende vraagstukken, welke in andere, grotere en rijkere gebieden ver-

borgen blijven.
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