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-Niettemin-

De practische betekenis van het celonderzoek voor de moderne malacologie

Tot heden werden ruim 80.000 nu levende molluskensoorten beschreven. Het aantal

mollusken waaraan cytogenetisch onderzoek werd verricht is ontstellend laag. MakLno

(1951) geeft in zijn catalogus slechts de chromosoomgetallen van 133 G-astropoda, 4

Bivalvia en 1 Cephslopode. In totaal werden dus de chromosoomgetallen van minder dan

0.2 % van de bestaande molluskensoorten bekend. Van de in Nederland voorkomende land-

en zoetwatermollusken zijn de chromosoomgetallen van 38 soorten met meer of mindere

zekerheid bekend. Slechts zelden werd onderzoek verricht aan Nederlands materiaal.

Met betrekking tot taxonomie en systematiek wordt in verschillende publicaties

aangetoond dot het chromosoomgetal dikwijls van slechts beperkte waarde is voor het

onderscheiden van soorten of taxa van lagere rong. Voor het onderscheiden van hogere
taxa kan vaak met voordeel van het chromosoomgetal gebruik worden gemaakt. Burch koh

dit binnen de Pulmonota als volgt illustreren. Van de Basommatophora (minus Ancylidae)
hebben 41 soorten een haploid grondgetal (x) 18. In de vier onderzochte Ancyliden
werd gevonden x = 15» Van de Stylommatophora vertoonden 15 soorten Polygyridae een

haploid aantal (n) van 29 chromosomen. Voor 3 Agriolimax-soorten geldt n = 30 en voor

3 Limax-soorten werd n = 31 gevonden (Burch 1961).

Celonderzoek en in het bijzonder het onderzoek van chromosomen en hun gedrag

gedurende de vorming van de uiteindelijke geslachtscellen werd aan mollusken nog maar

weinig verricht. In het algemeen aanvaardt men en soms zelfs overschat men het belang

van dit onderzoek voor het tot een oplossing brengen van taxonomische, systematische

en phylogenetische problemen.
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Niettemin bestaan er, zoals we in ons volgend artikel zullen laten zien, een

aanzienlijk verschil in de chromósoomgetallen voor de soorten uit het oude genus

Succinea s.1. Deze verschillen zouden misschien kunnen worden benut in een beschouwing

over een herindeling van de omvangrijke groep van zozeer opelkaar gelijkende Succine-

idae (Barnsteenslokken). Zelfs wanneer hettelfde aantal chromosomen optreedt in twee

nauw verwante soorten kunnen er soms constante verschillen gevonden worden in vorm

ep gedrag van de chromosomen»

Wanneer men zoekt naar een verschillend chromosoomgetal bij twee soorten om iets

te v/eten te komen over de wordingsgeschiedenis van die twee soorten, of eenvoudig om

de scheiding van twee soorten te verdedigen Y/orden de betekenis van de celmorphologie

en van de kleine, maar toch constante verschillen in het gedrag van de chromosomen

vaak over het hoofd gezien. Deze ontdeklclngen zijn des te meer van belang wanneer

twee sterk op elkaar gelijkende soorten eenzelfde biotoop bevronen, ook al kunnen zij

dan op anatomische verschillen worden gescheiden»
Met betrekking tot de waarde van cytogenetische kenmerken voor phylogenetisch

onderzoek heeft Burch (1961) erop gewezen dat binnen de euthyneure slakken (dat zijn

alle andere slakken dan de Prosobranchia = Streptoneura) toenemende specialisatie,
beoordeeld naar de rnorphologie, samengaat met een tendens voor het groter worden van

het chromosoomgetal als volgt:

n = 17 of minder : Opisthobranchia

x = 18 : Basommatophora

n = 20 of meer : Stylommatophora

Bij taxa van lagere rang binnen de Stylommatophora gaat ook toenemende specia-

lisatie samen met hogere chromosoomgetallen»

Wanneer we in aanmerking nemen, dot het chromosoomgetal in de meeste systemati-

sche groepen naar stabiliteit neigt en dat specialisatie hogere chromosoomgetallen

geeft, kunnen de verschillen gebruikt worden als indicator van primitiviteit of speci-

alisatie en daarin zelfs als graadmeter voor specialisatie. Op dit punt kan de cyto-,

logie de phylogenie het beste bijvallen, ondersteunen en aanvullen.

Voor een cytologisch onderzoek kan Y/orden aangevat moeten er eerst een aantal

ecologische en naamkundige problemen zijn opgelost. Voor een groot aantal Nederlandse

soorten ontbreken gegevens over hun levensduur, geslachtsrijpheid, tijd Y/aarin de

sport zich voortplant. Zo vonden Yri.j in het genus Hydrobia bij H. ulvae, verzameld

teh noorden van Wieringen op 12 juni 1964 zeer actieve cellen in de geslachtsklier.

Toen we in september exemplaren van H. stagnorum uit Petten in handen kregen, konden

we geen actieve cellen vinden bij 18 geprepareerde dieren. Deze dieren waren zwaar

met parasieten geinfecteerd. Minder geïnfecteerde exemplaren uit Veere van oktober

196*1. waren ook niet actief. Het is daarom van groot belang voor dit onderzoek te we-

ien Yiranneer de dieren in hun voortplantingsstadium zijn. Op dit punt kunnen ecologen,

physiologen en cytologen elkaar van dienst zijn, en eikaars YYerk aanvullen.

Onder de Nederlandse landslakken zijn er groepen YYaar gedetailleerd cytologisch

onderzoek van direct belang is met betrekking tot systematiek en phylogenie. We noem-

den reeds het onderzoek in het Succinea-complex en in het genus Hydrobia, dat begon-
nen werd naór aanleiding van de nieuwe Deense soort H. neglecta Muus 1963» De veron-

derstelling werd geopperd dat de nieuwe soort Y\rel eens een polyploide of een hybride

zou'kunnen zijn omdat deze soort in schelpvorm en pigmentatie niet alleen maar ook

in zijn zouttolerantie intermediair is tussen H. ulvae en H. stagnorum. Onze studie

Yrees reeds uit dat H. neglecta in geen geval een polyploide vorm is.

V 4

Gytologische gegevens zouden ook van belang zijn voor de kennis van de Vitrini-

dae, een groep slakjes die op grond van anatomische overwegingen polyphyletisch zou

zijn (Porcart 1944) en dus niet in een enkele familie zou mogen worden samengebracht»

In de grote groep van het oude gonus Helicella is cytogenetisch onderzoek evenzeer

van belang.indien verschillende chromosoomgetallen, of waarschijnlijker, verschil in

gedrag van de chromosomen zou worden gevonden, zodat de op anatomische gronden door-

gevoerde herindeling van deze groep zou kunnen worden bijgevallen.

Eenieder, die in dit onderzoek zou willen bijdragen door toezending van levend

materiaal, door het verstrekken van fenologische gegevens over voortplantingstijd of-

wel door het eenvoudigweg doorgeven van een vindplaats waar een soort gemakkelijk in

grotere aantallen kan worden verzameld, zou ons een grote dienst bewijzen. Déze mede-

delingen zijn steeds publicatie waard in het G.B.
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