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de verspreiding van Mariene mollusken

door

H.E. Coomans

Inleiding

In de descriptieve zoögeografie worden beschrijvingen gegeven

van onze waarnemingen. Daarbij kunnen we uitgaan van het gebied,

zoals in de areaalkunde, die het gebied bestudeert, waar de die-

ren voorkomen, terwijl de faunistiek zich bezig houdt met de die-

ren van een bepaald gebied. Uitgaande van de dieren wordt in de

£§52D22)±§2hë 2229®29ESfië verspreiding van de taxa (soort, ge-

nus, enz.) onderzocht.

In de causale zoögeografie worden verbanden gelegd en verkla-

ringen gezocht voor de vraag, waarom de dieren op bepaalde plaat-

sen wel, en op andere plaatsen niet voorkomen. De ecologische zoö-

geografie bestudeert de verspreiding in relatie tot de ecologische

omstandigheden; in de historische zoögeografie is er een relatie

tot het geologisch verleden en
dé paleontologie, ook wel paleo-

zoögeografie genoemd.

Terminologie

De zoögeografie heeft een eigen terminologie van woorden en be-

grippen, die met de verspreiding te maken hebben. Om er enkele te

noemen: een barrière is een fysische hindernis (b.v. bergketen,
rivier, temperatuur) die niet kan worden overwonnen en dus de ver-

spreiding tegenhoudt. Een endeem is een taxon, dat in een bepaald

gebied voorkomt en nergens anders. Een refugium is klein gebied,

waarnaar een taxon is uitgeweken of nog is blijven leven, nadat

het elders is uitgestorven. Een relict is een resterende popula-

tie, die bestaan heeft na verdwijning van verwanten elders. Ver-

der spreken we over actieve verspreiding, wanneer het dier zelf

zijn areaal uitbreidt, door lopen, kruipen of vliegen. Bij pas-

sieve verspreiding wordt het dier door andere mechanismen of or-

ganismen vervoerd, b.v. door de wind, zeestromen of plaattecto-

nische verschuiving, dan wel parasiet, die met de gastheer mee-

gaat.

De zee

We zullen ons hier beperken tot de mariene mollusken, waarbij

opgemerkt wordt, dat vertegenwoordigers van alle weekdierklassen

in zee worden aangetroffen, zowel litoraal als pelagisch en van

Zoögeografie is de wetenschap die de verspreiding van de die-

ren op aarde bestudeert. Het is een vrij jonge tak in de biologie,
die pas in de 19e eeuw is ontstaan. Men kan een onderscheid maken

in (1) descriptieve of beschrijvende en (2) causale of verklaren-

de zoögeografie.
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ondiep water tot in de diepzee.
De bewegingen van de zee hebben een grote invloed op de ver-

spreiding van de mariene mollusken. Voor de litorale dieren zijn
dat (a) de golven, veroorzaakt door de wind en waarbij geen wa-

ter wordt verplaatst, behalve in de branding. Door (b) eb en

vloed, welke ontstaan door de zon en~maanstanden, kunnen~binnen
enkele uren getijverschillen optreden van bijna nul tot vijf-
tien meter. Door (c) opwaai in een baai ontstaat er een verschil

aan de loef- en leizijdë."verder (d) kunnen aardbevingen of vul-

kanische uitbarstingen onder zee geweldige vloedgolven veroor-

zaken. Voor de litorale en pelagische dieren"zïjn~7ër~de zee-

stromen van belang (fig. 1); zij worden veroorzaakt door 5e wind

en de Sraaiing van de aarde. Tenslotte is (f) opwelling het naar

boven komen van dieptewater.
In de loop van de geschiedenis der aarde hebben de zeeën en

oceanen grote veranderingen ondergaan. De verschillende mecha-

nismen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden onderscheiden

in:

1) Schommelingen van de zeespiegel, zoals gedurende de ijstijden
hebben plaatsgevonden. Het verschil bedroeg ongeveer 70 meter,
met gevolg dat bepaalde zeeën droog vielen (Noordzee, Bering

Straat, e.a.).

2) Verschuiving van de continenten, zoals opgesteld in de theorie

van Wegener. Oorspronkelijk had de aarde één landmassa (Pan-

gea), omgeven door water. Door een splitsing ontstonden Laur-

azië en Gondwanaland, met daartussen de Tethyszee. Vervolgens
vielen ook deze landmassa's in verschillende platen uiteen,
die ten opzichte van elkaar over de aarde gingen schuiven.

Dit proces gaat nog steeds, zij het zeer langzaam, door.

3) Daling van de zeebodem, zoals is waargenomen bij koraalriffen.

4) Opheffing van continenten, door tectonische bewegingen in de

aarde, waarbij gebergten kunnen ontstaan (Noorwegen, Panama).

Het mariene milieu en zijn fauna

De mariene fauna wordt onderverdeeld in het litoraal (de kust-

gebieden) ,
de diepwaterfauna en het pelagiaal (In öpen zee).

Alle zeedieren mët~een~bödëmleven, vastzittend of rondkruipend,
vat men samen onder de naam benthos. De zwemmende dieren in open

zee, b.v. Inktvissen, kunnen zich verplaatsen in drie dimensies,

terwijl de kruipende slakken op het vlak van de zeebodem in twee

dimensies verblijven. Zij die in een buis wonen en alleen heen

en weer kunnen bewegen hebben slechts één dimensie (de rechte

lijn) tot hun beschikking, terwijl de vastzittende bivalven, b.v.

oesters, als het ware in de nulde dimensie (een punt) leven.

Het tropisch litoraal wordt begrensd door de 20 ó-isotherm van

de koudste maand. Dit valt min of meer samen met de keerkringen.
Het is rijk aan soorten met veel endemische families (Cypraei-

dae, Harpidae, Strombidae, Conidae, Pteriidae, Spondylidae, enz.).
De tropische kustgebieden zijn rotsachtig en bewoond door Neri-

ta-soorten, Littorinidae en keverslakken. Daarnaast vinden we

zandstranden (kwartszand, koraalkalkzand, of vulkanisch zand)
.

Er zijn uitgebreide gebieden met mangrovekusten, bestaande uit

vloedbossen van de mangrovebomen, in ondiep water, vaak lagunair

met een modder- of zandbodem. Typische mangrove-mollusken zijn

de mangrove-oesters (Crassostrea en Isognomon) en Ellobiidae.
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De koraalriffen stellen strenge eisen aan het milieu: watertem-

peratuur van minimaal 20° C, diepte tot 50 m, helder zuurstof-

rijk en stromend water met een zoutgehalte van 27-40 °/oo. De

familie Coralliophilidae zijn bewoners van de koraaltakken.

De subtropische gebieden liggen ten noorden en zuiden van de

tropengordel, met een watertemperatuur van ongeveer 15° tot 20°
C. De Middellandse Zee, Zuid-Afrika, Zuid-Australië en Japan be-

horen hiertoe. Eerstgenoemde is een restant van de voormalige

Tethyszee.
De boreale fauna is gematigd koud en aanwezig op het noorde-

lijk halfrond, met een gemiddelde watertemperatuur tussen 5° en

10° C. In West-Europa is er tussen het gematigd warme (= subtro-

pische) en het gematigd koude (= boreale) nog een tussengebied:
de Keltische fauna van de Noordzee en de Oostzee.

In de koude poolzeeën vinden we de arctische en antarctische

fauna's, waar de temperatuur 0°-5° C. bedraagt.

In verticale zin kan men het litoraal verdelen in:

- het supralitoraal of de spatzone, gelegen boven de vloedgrens,

waar enkele droogteminnende Littorina’ s kunnen leven;
- het eulitoraal, tussen eb en vloedlijn, de hier levende mollus-

ken moeten zich vaak stevig vastklampen aan het substraat, zo-

als de Patella-, Nerita- en Chiton-soorten, of de sessiele

(vastzittende) Mytilus;
- het sublitoraal, altijd onder de waterspiegel; in de bovenste

laag kan het licht
nog doordringen (fotische zone), daaronder

is de donkere (afotische) zone.

Nog dieper afdalend over de zeebodem belanden we in het bathy-
aal, vervolgens het en in de diepzee het hadaal Tfig. 2)

.

De fauna van het pelagiaal is op grond van de bewegelijkheid
te onderscheiden in het met geen of weinig eigen bewe-

ging (zoals de Pteropoda öf vïëügelslakjes)
, terwijl de zwemmers

tot het nekton behoren (inktvissen) .
Boven het continentale vlak

leeft de neritische fauna, in de open oceanen de oceanische fauna.

In vertikale zin en öp grond van diverse faktoren is het pelagi-

aal te verdelen in (a) het §Ei£ti§9i§§i» dit is bovenlaag tot

waar het licht in zee doordringt. Daaronder komt het (b) mesope-

lagiaal, tot een diepte van 1000 m, waar de temperatuur 1ÖÖ C Is.

Tot een diepte van 4000 m leeft het (c) en daar-

onder het (d) abYgsogelagiaal.
Het leven in~de diëpzeë'eist speciale aanpassingen, omdat de

milieuomstandighedèn daar zeer extreem zijn door de duisternis,

een lage temperatuur van enkele graden boven het vriespunt, min-

der zuurstof en een grote waterdruk, bovendien nauwelijks stro-

ming en de hoeveelheid voedsel zeer beperkt. Het diepere water is

wel een refugium, waar diverse "levende fossielen" worden aange-

troffen, zoals de inktvis Nautilus
,

de gastropodenfamilie Pleuro-
' — • "- - * — —— r — ~ Z> t

tomariidae en de pas dertig jaar geleden ontdekte Neopilina. Ver-

der kunnen we noemen de vis Latimeria en de zeelelies.

De mariene zoögeografische provincies

Op grond van zijn fauna wordt de aarde verdeeld in een groot
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aantal zoögeografische provincies, zowel voor de land- als voor

de zeedieren. De provincies die men voor het litoraal heeft op-

gesteld, worden hier opgesomd van noord naar zuid (fig. 3), en

enkele voor de betreffende gebieden karakteristieke taxa vermeld.

1. De arctische provincie omvat de Noordelijke IJszee, de Bering

Zee, de kusten van Groenland tot aan New Foundland en de noord-

kust van IJsland. In deze koude wateren vindt men Margarites

frigidus, Boreotrophon beringi en Boreoscala groenlandica.
Enkele Buccinum-soorten (polare en glacialis) en Colus spits-
bergensis. Verder de tweekleppigen Yoldia arctica, Serripes

groenlandicus en Panomya arctica.

2. De boreale provincie in de Atlantische Oceaan loopt van Cape
Cod In dë U.S.A. via de zuidkust van IJsland naar Noorwegen.
De volgende gastropodengenera zijn goed vertegenwoordigd:

Lacuna, Sipho en Neptunea en van de Pelecypoda noemen we Astarte

borealis
, Cyprina islandica en Chlamys islandica.

3. De Aleoeten provincie loopt in de Pacific van Noord-Japan via

de Alëöeten archipel tot en met de westkust van Canada. In het

vrij koude water gedijen de genera Acmaea, Littorivaga, Thais,

Buccinum, Neptunea en Beringius.

4. In de gematigde wateren van het noordelijk halfrond ligt ons

land in de Keltische provincie: van de Oostzee via de Noordzee

'tot en met dë Franse kust. Overbekend zijn de tweekleppigen

van het genus Spisula naast de eetbare Mytilus edulis, Ostrea

edulis en Cerastoderma edule.

5. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan is de transatlanti-

sche provincie, van de ooskust van de U.S.A. tot dë noordkust

van de Golf van Mexico. Endemisch is het genus Busycon, als-

mede Scaphella, beide Gastropoda.

6. Zeer omvangrijk is de mediterrane provincie. Zij omvat de ei-

genlijke Middellandse zëe met Conus mediterraneus ,
Murex bran-

daris en Halia priamus. Naar het oosten behoren ook de Zwarte

Zee en de Kaspische Zee tot deze provincie (de sarmatische

fauna) .
In het westen leeft de lusitanische fauna (aan de kust

van Portugal en N.W.-Afrika) met soorten als Pecten maximus

en jacobaeus. De vierde subprovincie omvat de eilanden, die

te zamen Makaronesië vormen (Azoren, Madeira en Canarische eil.).

7. De Amerikaanse westkust vormt de Californische provincie.
Kenmerkende soorten zijn de Acmaeïdae, die rijkelijk vertegen-

woordigd zijn en verder zeer grote keverslakken en enkele Ha-

liotis-soorten.

8. Aan de andere zijde van de Stille Oceaan ligt de Japanse pro-

vincie, met veel Arcidae en de merkwaardige Thatcheria mira-

bilis.

9. De tropengordel omvat twee kleine, een middelmatige en een

zeer omvangrijke provincie.
De kleine Panamische provincie aan de westkust van Centraal-

Amerika loöpt~van~dë kreeftskeerkring tot even onder de equa-

tor, dus van Mexico tot Noord-Peru. Zij is rijk aan Columbel-

lidae met de genera Parametaria, Mazatlania en Strombina,

veel Terebra-soorten en de grote Oliva porphyria. Tot het Plio-
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ceen vormde het één gebied met

10. de Caribische provincie, die zich uitstrekt van Zuid-Florida

via de Antillen en de Caribische Zee tot aan Zuid-Brazilië
.

Ze is opvallend arm aan Cypraeidae, maar rijk aan Marginelli-
dae (Prunum, Pachybathron, Bullata en Closia) ,

verder het ge-
nus Voluta, de endemische Livona pica en de bekende Strombus

gigas en S. pugilis.

11. De Westafrikaanse provincie, van Senegal tot Namibië, herbergt
de grote Cyiübium- soorten, de grootste Conus pulcher prometheus

en veel Marginella-en Glabella-soorten.

12. De grootste provincie omvat de tropengordel van twee oceanen:

de Indopacifische provincie van Oost-Afrika tot aan Hawaii.

Hier leven vele Cypraeidae, de genera Lambis, Tridacna en Cor-

culum, diverse pareloesters en de Inktvis Nautilus.

13. We komen nu in de gematigde zone van het zuidelijk halfrond

met de Zuidafrikaanse provincie. Kenmerkend zijn de grote Pa-

te 1 la-soörtin, opvallende Cypraeidae van het genüs Luponia

en Afrivoluta pringlei, die tot de Marginellidae behoort
.

14. De Zuidaustralische provincie omvat behalve de zuidhelft van

Australië ook Nieüw-Zeeland. In dit gebied leven Volutidae

van de genera Amoria, Ericusa en Alcithoe,
. _ .

vele kleine Margi-

nellidae (Austroginellal en zeer grote Phasianella-soorten,
de Cypraeidae genera Zoila, Notocypraea en Umbilia en de twee-

kleppige Neotrigonia.

15. Zuid-Amerika heeft twee gematigde provincies: aan de Atlanti-

sche zijde de Patagonische provincie, te weten de kust van

Uruguay en Argentinië. Hier treffen we aan het Volutidae ge-

nus Adelomelon en Olivancillaria (Olividae).

16. De Peruaanse provincie aan de Pacifische kant, van Peru tot

Chili, heëft als kenmerkende soort Concholepas peruvianus

(Thaiidae).

17. Tenslotte de koude Magellanische provincie, omvattende Vuur-

land aan de zuidpunt"van Zuïd-Amerika en de kust van Antarcti-

ca. Zoals aan de Noordpool treffen we hier weer aan het
genus

Margarites (Trochidae) en diverse Buccinidae. Verder de genera

Laevilittorina, Friginatica en Volutomitra.

Fig. 1. Zeestromen in de oceanen. Enkele pijl = koude stroom,

dubbele pijl = warme stroom. Kusten met relatief koud

water zijn gearceerd.

Fig. 2. Vertikale verspreiding van de zeefauna.

Fig. 3. De mariene zoögeografische provincies. De nummering komt

overeen met de nummers van de provincies in de tekst.
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Fig. 3.


