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Verspreiding met behulp van byssusdraden

Deze verspreidingsmethode is analoog aan die bekend is bij jonge

spinnen, waarbij zij m.b.v. een draadje spinrag door de wind

verspreid worden.

In het laboratorium produceren jonge tweekleppers bij gesi-
muleerde stroomsnelheden een enkele lange draad, waar zij ver-

volgens door de relatief lage stroming worden meegevoerd. Deze

draad kon men door kleuring zichtbaar maken en zijn relatief

lang in vergelijk met de lengte van het dier zelf.

Als voorbeeld noemt hij een Abra van 1 ram lengte, die een draad

met een diameter van 2-4 ym en een lengte van 3 cm produceert.
Deze wijze van verspreiding noemt hij "byssus drifting" en is

tot dan toe aangetroffenbij zo'n twintig soorten (zie tabel 1).
De auteur behandelt verder nog de wijze, waarop het beest hangt

tijdens verplaatsing en doet nog diverse andere laboratorium-

proeven. De experimenten hebben aangetoond, dat "byssus drif-

ting" een effectieve manier van transsport is voor postlarvale

tweekleppers en algemeen voorkomt.

De voorlopige resultaten van het veldonderzoek doen vermoeden,
dat een herhaling van de larvale pelagische fase door een post-
larvale "bysso-pelagic" fase een regelmatig terugkerend onder-

deel is in de biologie van verschillende sublittorale tweeklep-

pers .

In planktonmonsters komen .A. alba tot een lengte van 2 mm en

Montacuta ferruginosa en 1M. substriata tot een lengte van 0.8 mm

en diverse andere soorten in grote aantallen voor. Bij deze

grootte kunnen de leeftijden van bovengenoemde soorten variëren

van enige maanden tot meer dan een jaar, hetgeen de mogelijke

tijdsduur is van het "bysso-pelagic" stadium. Verder onderzoek

over het verschijnsel zal worden uitgevoerd.

Tabel 1:

Soorten waarbij “byssus drifting” is vastgesteld:

Nucula tenuis, Mytilus edulis, Modiolus spec. Musculus marmora-

tus, Heteranomia squamula, Turtonia minuta, Montacuta ferriguno-

sa, M. substriata, Cardium echinatum, Venerupis pullastra, Mactra

corallina, Spisula spec., Tellina tenuis, Gari fervensis, Abra

alba, Donax vittatus, Cultellus pellucidus, Ensis spec., Hiatella

arctica, H. gallicana,Mya truncata, Corbula gibba.

R.G. Moolenbeek

In een al wat oudere jaargang van het tijdschrift ”NATURE”

vol. 262: 386-387 las ik een interessant artikel over een ver-

spreidingsmechanisme bij tweekleppige weekdieren. De auteur

J.B. Sigurdsson ontdekte tijdens veld- en laboratoriumonderzoek,
dat de byssusdraden in jonge postlarvale tweekleppers (= sta-

dium na het larvale) een tot dan toe onbekende funktie hadden.


