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Onderzoek aan Albinaria in Griekenland

door

Th.C.M. Kemperman

Waarom dit onderzoek? Op het gebied van de evolutiebiologie is

al geruime tijd opvallende belangstelling te constateren voor de

wijze waarop, en de snelheid waarmee zich bepaalde evolutionaire

processen afspelen. Naast het al wat oudere, gradualistische mo-

del waarbij de evolutie van een groep plaats vindt op een geleide-

lijke, relatief trage manier, wint de laatste decennia vooral de

opvatting aan steun, dat één en ander vaak juist niet geleidelijk

gebeurt, maar met horten en stoten. Deze controverse laat zich

niet eenvoudig uit de wereld helpen met theoretisch gebakkelij,

maar is veel eerder gediend met nieuw feitenmateriaal.

Een ander fundamenteel probleem binnen de biosystematiek is

het ontstaan van ondersoorten, soorten en hogere taxa. Door som-

mige auteurs wordt hier het concept van micro- en macro-evolutie

bijgehaald, waarmee men tracht verschillen in ontstaanswijze van

de diverse taxonomische niveau's te verklaren. Als onderzoeksob-

ject is zonder veel aarzeling gekozen voor het genus Albinaria,

nl.: de Clausiliidae waartoe dit genus behoort, is op zich zelf

binnen de Pulmonaten al bijzonder door het opvallend grote aan-

tal genera, wat daar in vergelijking met andere families toe ge-

rekend wordt. Veel van deze genera zijn soortenrijk en Albinaria

is met in Griekenland enkele honderden soorten, ondersoorten en

lokale vormen wel uitzonderlijk soortenrijk. Het is de vraag of

we hier niet een situatie aantreffen, die hoort bij een zogenaamd

"punctuated equilibrium", zeer snelle, relatief abrupte soorts-

vorming. Van Albinaria zijn nauwelijks fossielen bekend, en dan

steeds afkomstig uit jong pleistocene afzettingen. Er is duide-

lijk sprake van een enorme radiatie, die zich kennelijk in een

zéér korte tijd heeft ontwikkeld en daarom explosief genoemd kan

worden. We worden hier bovendien nadrukkelijk geconfronteerd met

een volgend probleem binnen de soortsvormingsmodellen. Er zijn

geen of nauwelijks aanwijzigingen dat de vormenrijkdom binnen

Albinaria op basis van adaptatie en niche-differentiatie zou zijn

ontstaan. Met andere woorden, de term adaptieve radiatie is hier,

en wellicht ook elders, kennelijk niet van toepassing.
Albinaria'

s hebben slanke c. 1,5 cm hoge huisjes en komen voor

in grote, gemakkelijk verzamelbare populaties. Er is een vrij

duidelijke ecologische scheiding binnen het genus; zo zijn er

soorten die strikt de binnen het verspreidingsgebied beschikbare

rotsen en (verticale!) rotswanden bewonen, een andere groep

Een groot deel van de onderzoeksgroep Systematische Dierkunde

van de subfaculteit Biologie der Rijksuniversiteit Leiden bedient

zich van landmollusken om meer theoretisch systematische en evo-

lutiebiologische problemen te bestuderen. De Griekse landmollus-

kenfauna, en met name het
genus

Albinaria speelt daarbij een be-

langrijke rol. In dit artikel, wat een beknopt verslag is van een

voordracht, gehouden op 15 oktober 1988 tijdens de najaarsverga-

dering van de N.M.V. te Leeuwarden, wordt de situatie geschetst
rond het Albinaria-onderzoek

.
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soorten die juist niet op rotswanden of rotsen leven, maar aan

de voet ervan en op de bodem tussen en op de vegetatie, terwijl
weer andere soorten daarentegen géén echte voorkeur hebben en

letterlijk overal gevonden worden. Alle Albinaria i's zijn bewo-

ners van droge, warme plaatsen, en bovendien gebonden aan het

voorkomen van kalk. Extra gecompliceerd wordt het Albinaria-

onderzoek door de hoogstwaarschijnlijk talrijke conchologische

convergenties en parallellisirten, die bij zoögeografisch en ana-

tomisch onderzoek aan het licht komen.

De doelstellingen van het Albinaria-onderzoek luiden als volgt:
- Het zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen van de vormen-

rijkdom binnen het genus, zoals dat zich in enkele goed geko-

zen gebieden manifesteert.

- Het formuleren van een classificatie en uiteindelijk een phylo-

genle, op basis van microgeografische, morfologische, bioche-

mische en oecologische gegevens.

- Het verkrijgen van inzicht in de processen, die zouden hebben

kunnen leiden tot de enorme variatie, zoals die bij Albinaria

wordt waargenomen.

Het zojuist geformuleerde onderzoek concentreert zich op drie

gebieden in Griekenland. Dit zijn deelonderzoeken, die parallel

aan elkaar worden uitgevoerd en behalve complementeren, 66k de

gelegenheid bieden binnen één onderzoeksteam eikaars referentie-

kader te vormen. Deze drie gebieden zijn Kreta, de oostelijke

Peloponnesos en het Ionische Kephallinia met het belendende Itha-

ca. Het betreft hier delen van het totale verspreidingsgebied van

Albinaria, waarin de vormenrijkdom nog weer uitzonderlijk groot
is; we vinden hier relatief meer taxa dan elders. Als men beweert,
dat er met deze slakkengroep iets aan de hand is, dan is het wel

daar.

Het onderzoek aan Griekse landmollusken, zoals dat wordt uit-

gevoerd in Leiden, staat onder leiding van Prof. Dr. E. Gitten-

berger, die zelf actief is in alle genoemde gebieden, maar zich

speciaal richt op Kreta en de oostelijke Pelopponnesos. De Kre-

tenser Albinaria-fauna is ook het onderzoeksobject geweest bij

doctoraal-onderwerpen van tot nu toe drie biologiestudenten, t.w.

Els Flach, Nico Reitsma en Menno Schilthuizen. Ondergetekende
houdt zich binnen het kader van een promotie-onderzoek voorname-

lijk bezig met Kephallinia/Ithaca.
Hierover gaat dan bij wijze

van voorbeeld de rest van deze bijdrage.
Het onderzoek berust momenteel op de volgende aandachtspunten:
de uitwendige morfologie - de schelp, de inwendige morfologie -

het genitaalapparaat (anatomie) en de radula, en allozymvariatie-

patronen
- biochemisch onderzoek.

Tijdens verschillende verzamelreizen is van zo'n 700 monster-

punten materiaal verzameld en geïnventariseerd. Het morfologisch

onderzoek aan uitwendige schelpkenmerken is thans in een verwer-

kingsfase. Naast beschrijvingen wordt een morfometrische analyse

gemaakt. Op basis van de bestudeerde kenmerken is op de klassie-

ke, vergelijkende wijze een indeling in taxa gemaakt. Deze wijkt
niet af van de door andere recente auteurs gehanteerde classifi-

catie (Rahle 1979, Nordsieck 1977), echter op grond van deze nor-

men zal wel een tweetal ondersoorten nieuw beschreven moeten wor-

den. Op basis van 152 kenmerken - berekend uit een serie vaste

meetpunten, die zijn verkregen middels halfautomatische kruis-
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tafelmetingen - van meerdere exemplaren uit c. 125 populaties

wordt gepoogd met principale component- en clusteranalyses in-

zicht te verkrijgen in de aard van de discriminatoire kenmerken.

Gekoppeld aan de verspreiding van kenmerken binnen en tussen

populaties moeten de historische achtergronden c.q. verwantschap-

pen van de populaties worden gereconstrueerd.
Door de microgeografische inventarisatie van Albinaria is ook

een tamelijk gedetaillerd.beeld verkregen van het waar en in wel-

ke mate optreden van hybridisaties tussen soorten. We spreken van

hybriden als op plaatsen waar kennelijk twee soorten sympatrisch

voorkomen te midden van talloze vertegenwoordigers van beide

soorten, (zeer) incidenteel exemplaren gevonden worden, die in-

termediair zijn. Dit is op tal van plaatsen het geval. In feite

zijn alle herkenbare taxa betrokken bij hybridisaties.

Noodgedwongen houden wij ons in Leiden uitsluitend bezig met hy-
bridisaties in het veld. Experimenten die het effect van gefor-
ceerde sympatrie in het laboratorium bestudeerbaar maken, hebben

bij andere onderzoeksgroepen (Mylonas (Athene), pers. meded.)

duidelijk gemaakt, dat er in het laboratorium aanzienlijk minder

barrières zijn, die een succesvolle paring voorkomen, dan op grond

van in het veld aangetroffen aantallen hybriden zou mogen worden

verwacht. Daar komt bij, dat de resultaten van ons allozymvaria-

tieonderzoek de suggestie wekken, dat het bij veel van de inmid-

dels bestudeerde hybride-exemplaren gaat om introgressie, wat in

feite als consequentie heeft, dat het aantal echte hybriden in

het veld nog veel geringer is. Een goed begrip en overzicht van

hybridisaties is zeer belangrijk voor een uiteindelijke visie om-

trent eventuele grenzen tussen species, subspecies en infrasub-

specifieke niveaus. Dit biochemisch onderzoek, wat naast het mo-

gelijk ophelderen van problemen rond hybridisaties vooral bruik-

baar is als onafhankelijke dataset, naast die welke gebaseerd is

op onze klassiek morfologische kennis, wordt in de praktijk ge-

daan door de Leidse doctoraalstudente Grada Degenaars. Zij heeft

zich hiertoe negen weken ingewerkt op het in slakken gespeciali-

seerde biochemisch laboratorium o.l.v. Dr. George Davis te Phila-

delphia en zet momenteel haar onderzoekswerkzaamheden voort op

het biochemisch service laboratorium van het I.T.Z. te Amsterdam.

Naast uitwendig morfologisch en biochemisch onderzoek wordt er,

zoals hiervoor inmiddels genoemd, ook morfologisch onderzoek ge-

daan aan de slak zelf. Op basis van wat we weten van het genitaal-

apparaat bij pulmonaten in het algemeen en Albinaria inmiddels in

het bijzonder, mag van een onderzoek daaraan beslist belangrijke

aanvullende informatie worden verwacht. Een extra dimensie krijgt
het genitaalonderzoek wellicht door het gebruik van een scanning

electronen microscoop (drogen m.b.v. Kritisch Punt Droger). Niet

alleen kunnen zo details worden bestudeerd, die voorheen onmoge-

lijk te zien waren, maar ook wordt door het gebruik van deze tech-

niek een heel andere benadering verkregen van v66r die tijd welis-

waar taxonomisch bruikbare, maar niet of slechts ten dele begre-

pen structuren.

Ook andere inwendige structuren krijgen ruim aandacht. Zo zijn

we bijvoorbeeld geïnteresseerd in de morfologie van de radula.

Radulae laten vaak heel fraaie aanpassingen zien aan de biotoop

waar slakken leven, omdat die meestal direct gecorreleerd is aan

het voedselaanbod. Binnen het Albinaria-onderzoek is met name
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van belang het verschil in radulamorfologie, wat gevonden wordt

bij typische rots- en typische bodembewoners (Breure & Gitten-

berger, 1982). Deze problematiek en ook meer op verwantschappen

gerichte analyses worden het doctoraalonderwerp van Peter Bor.

Tijdens het kenmerk inventariserend onderzoek ten behoeve van

de uitwendige morfologie van de schelpen wordt eveneens gebruik

gemaakt van het rasterelectronenmicroscoop. Dit leverde behalve

de gezochte informatie 66k verrassingen op. In dit verband kan

vermeld worden het inmiddels tot een publicatie verwerkte holle-

ribbenfenomeen (Kemperman & Gittenberger, 1988). Een opvallend
kenmerk van veel Albinaria 's is de oppervlaktestructuur van de

huisjes. Dit kan variëren van glad of heel zwak geribd tot zeer

grof geribd. Bovendien vinden we deze variatie niet alleen tus-

sen soorten, maar ook binnen één soort treffen we soms deze ui-

tersten met alle mogelijke intermediairen aan. Scanningonderzoek

bracht geheel onverwacht aan het licht, dat de (op zich zelf al

vreemd genoeg!) holle ribben zeer complexe structuren bleken te

bevatten (zie voor een behandeling hiervan bovenstaand artikel).

Mede gezien de problematiek aangaande vorm en functie en het

al dan niet adaptieve karakter van de radiatie binnen Albinaria

hebben we aan deze ribben bijzondere aandacht besteed. Overigens
kwam bij controle van de ribben van vertegenwoordigers van ande-

re landslakkengenera naar voren, dat niet alleen alle onderzochte

vertegenwoordigers van de Clausiliidae, maar ook ten minste nog

twee andere families holle ribben hebben. Dit is met name inte-

ressant voor phylogenetische beschouwingen, omdat het in één van

de gevallen, de Noord- en Middenamerikaanse ürocoptidae, voedsel

geeft aan de opvatting van sommige auteurs, dat deze en de fami-

lie Clausiliidae eikaars zustergroep zouden zijn, wat door ande-

ren op grond van o.a. urogenitaalmorfologiewordt tegengesproken.

We hebben getracht het voorkomen van opvallende ribben bij

Albinaria te correleren aan oecologische omstandigheden en eigen-

schappen van het biotoop, zoals de noord-zuidexpositie van de hel-

ling, het bewonen van bodem dan wel rotswanden, het laag of hoog

liggen van het verspreidingsgebied en het aan de kust of in het

binnenland liggen van het verspreidingsgebied. Hierbij is het op-

gevallen, dat er uitsluitend binnen één polytypische soort, va-

riërend in sculptuurtypen, een correlatie bleek te bestaan tus-

sen biotoop en schelpribben. Binnen één soort vinden we als re-

gel de meest grof geribde populaties laag aan de kust. Hoger in

het achterland en gebergte zien we duidelijk minder grof geribde

populaties. Merkwaardig genoeg bleek, dat op zeeniveau toch ook

Albinaria-soorten met spiegelgladde huisjes kunnen voorkomen.

Een enkele keer lijkt het zelfs zo te zijn, dat de grof geribde

vorm door een gladde vorm van een andere soort wordt verdrongen

naar de marges van het oorspronkelijke biotoop.
De aanwezigheid van ribben op een slakkehuisje heeft zonder

twijfel consequenties voor de slak. Deze consequenties zijn meet-

baar en ook dat heeft onze aandacht. Gebleken is, dat in het veld

een groot aantal slakken schelpen heeft met beschadigde ribben.

Dit heeft kennelijk geen gevolgen voor het dier, zodat gesproken

kan worden van een effectieve buffer tegen vallen en stoten. Het

is bekend, dat de op rotswanden levende slakken tijdens hevige

regenbuien soms massaal van de rotsen afspoelen. Het nut van een

stootkussen behoeft verder geen betoog. Ook hebben we geconsta-
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teerd, dat schelpen met ribben relatief lichter zijn dan schel-

pen zonder ribben: gewichtsbesparing zonder verlies van stevig-
heid. Bovendien is gebleken, dat grof geribde huisjes water langer
vasthouden dan gladde huisjes. Ook dit lijkt zinvol, als men zich

bedenkt, dat het natte seizoen, de periode waarin slakken actief

zijn, vaak begint en eindigt met kleine, haast onbetekenende bui-

tjes. Slakken, die daarvan kunnen profiteren, verlengen zo hun

actieve periode. Voorts is geprobeerd om met minitieuze thermo-

koppels in de schelpen het effect te bepalen van de aanwezigheid

van ribben op de opwarming van het binnenste van de huisjes door

instraling van licht. Hieraan is gekoppeld het effect van ver-

damping door de schelp. Het is duidelijk, dat de mogelijke rele-

vantie van ribben, de functie ervan, belangrijk is voor het toe-

kennen van een adaptieve betekenis aan de ribgrootte.

Ik heb nu in het bovenstaande een beeld geprobeerd te schetsen

van de gang van zaken bij het ontrafelen van de problemen rond

het verschijnsel Albinaria
.

Vanuit verschillende disciplines wordt

hiertoe bijgedragen. Een finale analyse van de beschikbare en her-

kenbare patronen, die de diverse onderzoekscomponenten bijeenbrengen,

zal hopelijk leiden tot een beter inzicht in de explosie van vormen,

die een recent geradieerde groep organismen zo nadrukkelijk mani-

festeert.
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