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Mollusken van Spitsbergen

door

L.M.J.U. van Straaten

Dit leidt er toe dat in de zomer, na het openbreken van het zee-

ijs, het phytoplankton zich sterk ontwikkelt. Het phytoplankton

(hier vooral diatomeeën) vormt het voedsel voor het zoöplankton
(vooral de copepode Calanus finmarchicus) . Op zijn beurt is dit

zoöplankton het hoofdvoedsel van o.a. vissen, die weer gegeten
worden door zeevogels, zeehonden e.a.

Tot het zoöplankton hoort ook de enige (schelpdragende) Pteropode

van Spitsbergen: Limacina helicina, waarvan soms grote concen-

traties zijn waar te nemen (b.v. op 9 juli 1986 aan de zeeopper-

vlakte bij Zeeuwse Uitkijk, NW. Spitsbergen). Deze mollusk wordt

o.a. gegeten door vissen, drieteenmeeuwen en kleine stinkrobben

(de laatste zelf weer gerecht no. 1 op het ijsberenmenu).

Al is de molluskenfauna bij Spitsbergen rijk aan individuen,
in vergelijking met de fauna's van de warmere zeeën is zij

soortenarm. Toch is op zich zelf het aantal soorten nog aanzien-

lijk. Bij zijn onderzoek (1908) van de malacofauna van de IJs-

fjord (Midden Spitsbergen) vond Odhner er 140, terwijl de

schrijver bij zoeken op 24, over het algemeen schelparme, stranden

en bij het uitzeven van 17 zeebodemmonsters (max. 25 m diepte)
in totaal 88 soorten aantrof.

Zeer algemeen zijn de schelpen van Mya truncata, die overi-

gens niet zelden de vorm hebben van de - hier ontbrekende -

Mya arenaria: Mya truncata pseudoarenaria Schlesch; alleen aan

de chondrophoor is dan het onderscheid te zien. Veel andere

soorten komen op onze breedten alleen in kouder, dieper water

voor (Atlantische Oceaan, diepe delen van de Noordzee), zoals

Puncturella noachina, Natica clausa, Admete couthouy i, Nucula

tenuis, Yoldiella fraterna, Crenella decussata, Tridonta borealis,
Lyozyma fluctuosa en Macoma calcarea.

Andere zijn beperkt tot minder diep water en worden niet zuide-

lijker aangetroffen dan de omgeving van IJsland en N. Noorwegen,
of eventueel de Far Öer, Schotland en Zuid Noorwegen, b.v.

Acmaea rubella, Musculus niger en Cardium ciliatum.

Weer andere zijn exclusief arctisch, zoals vele Buccininae (waar-

van op Spitsbergen 14 soorten voorkomen), Yoldia hyperborea,

Cyrtodaria kurriana. De meeste hiervan zijn door de gehele Pool-

zee verbreid, dus ook langs de kusten van Groenland, N. Canada

en N. Siberië. Verscheidene komen ook nog voor in de Bering Zee

en sommige zelfs in de Zee van Ochotsk
.

De wateren rond Spitsbergen zijn, ondanks de lage tempera-
turen van enkele °C boven tot bijna 2 °C onder nul, gekenmerkt
door een rijk dierenleven (voor een niet onbelangrijk deel be-

staande uit mollusken). Verschillende factoren dragen hiertoe

bij. De belangrijkste is de samenkomst in dit gebied van de

noordelijkste uitlopers van de Golfstroom met de uit het oosten

komende poolzeestromingen. Daarbij duikt het zoutere, zwaarde-

re water van de Golfstroom onder het minder zoute, lichtere

poolzeewater, waardoor ook het diepe, aan fosfaten en andere

nutriënten verrijkte poolzeewater hier aan of bij de
opper-

vlakte komt.
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Opvallend is dat' veel soorten voorzien zijn van een re-

latief dik periostracum. Waar dit is afgesleten hebben de

schelpen niet zelden een meer of minder gecorrodeerd uiter-

lijk. Waarschijnlijk hangt dit samen met de naar verhouding

hoge concentratie aan opgelost CO2 in het koude water en het

feit dat de meeste schelpen in hoofdzaak bestaan uit arago-

niet, de metastabiele modificatie van CaC03. Bij de calciet-

schelpen van Chlamys islandica (waarop geen of alleen een on-

opvallend periostracum te zien is) werden geen oplossingsver-

schijnselen waargenomen.

Bij suspensie-etende bivalven valt verder op, dat ze vaak

een sterk uitgesproken jaarringenbouw vertonen. Gezien de gro-

te tegenstelling in plankton-ontwikkeling tussen het donkere

winterseizoen, waarin de zee met ijs bedekt is, en het lichte,

meer of minder ijsvrije zomerseizoen, is dit niet verwonder-

lijk. Aftelling van de groeiringen geeft gemakkelijk een(mini-

male) leeftijd. Enkele voorbeelden zijn:

Nucula tenuis (levend bemonsterd, max. afmeting 7mm): jaar,

Chlamys islandica (leeg doublet, 58mm): 12 jaar,

Serripes groenlandicus (72mm): > 16 jaar,
Mya truncata (86mm): > 27 jaar.

De gemiddelde en maximale ouderdom die molluskensoorten be-

reiken hangt uiteraard deels samen met de activiteit van pre-

dactoren. De grootste bivalvenverslinder (vooral Mya-vreter)
in de Arctica is de walrus, die na enkele eeuwen van intensie-

ve afslachting sinds 1952 in het gebied rond Spitsbergen streng

beschermd wordt. Daarnaast zijn o.a. zeesterren, krabben en

gastropoden actief. Gastropoden worden zelf weer gegeten door

o.a. baardrobben (met name Buccinum-soorten) en, in ondiep wa-

ter, eidereenden.

De voedselrijkdom van de zee ligt ook ten grondslag aan de

enorme verbreiding van op Spitsbergen broedende zeevogels.

Door de verspoeling van hun uitwerpselen is er, voorzover het

terrein niet te steil is, zomers onder de broedkolonies een

welige vegetatie. Men zou daar misschien landmollusken ver-

wachten. Deze ontbreken echter geheel op Spitsbergen, mogelijk

doordat ze daar sinds de ijstijd, toen praktisch de hele op-

pervlakte met gletsjerijs bedekt was, nog niet hebben kunnen

immigreren. In dit verband is het interessant dat ook de ma-

riene malacofauna in belangrijke mate door de laatste glaciatie

lijkt te zijn beïnvloed. De toen en later gevormde ondiep-
water afzettingen, die sindsdien door bodemrijzing boven de

zeespiegel zijn opgeheven, bevatten, althans plaatselijk, veel

schelpen. Voorlopige waarnemingen maken aannemelijk, dat het

aantal daarin vertegenwoordige soorten sinds het laatste deel

van het Pleistoceen sterk is toegenomen.

Anderzijds is het duidelijk dat gedurende verscheidene mil-

lennia in het Holoceen de zeewatertemperaturen iets hoger zijn

geweest, dan in de laatste paar duizend jaar. Dit volgt o.a. uit

de aanwezigheid toentertijd van de (niet arctische) Cyprina

islandica en uit de algemeenheidvan Mytilus edulis.

Opmerkelijk is dat in deze warmere tijd veel schelpen duidelijk

groter en dikker werden dan tegenwoordig. Dit geldt b.v. voor

Chlamys islandica (toen tot 112mm, nu meest niet groter dan

60 3 70mm), Hiatella arctica (toen tot 50mm lang, nu meestal

niet meer dan 30mm) en Mya truncata (toen schelpen met dikten
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tot 8inm) . Bij Chlamys islandica duurde de periode van maxima-

le radiaire schelpgroei blijkens de jaarringen duidelijk langer

dan tegenwoordig. Van Mytilus edulis,
_

die in de literatuur ver-

meld wordt als niet meer op Spitsbergen levend, werden in het

noordwesten enkele verse doubletten gevonden; hij leeft er dus

weer (of nog?) .
Een recente rekolonisatie zou in overeenstem-

ming zijn met de gegevens over de klimaatsverbetering op Spits-

bergen in de laatste decennia. Wel zijn de recente Mytilus-

schelpen veel dunner dan die van de meeste hunner subfossiele

voorgangers .


