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Identificatie van larven van tweekleppige schelpdieren

Volwassen schelpdieren zijn makkelijk te herkennen door naar de vorm van hun schelp te kijken: 
niemand zal een oester aanzien voor een verdwaalde kokkel. In tegenstelling tot de uiterlijke en ecologische 
verschillen van volwassen exemplaren blijkt het erg moeilijk om een techniek te ontwikkelen die de 
visuele identificatie van hun larven mogelijk maakt (Hoofdstuk 2). De meeste schelpdierlarven zwemmen 
vrij rond in de waterkolom. Ze delen dus dezelfde ruimtelijke biotoop maar er is soms wel verschil in het 
tijdstip van voorkomen tussen soorten. Ze zijn interessant om te onderzoeken omdat de sterkte van latere 
jaarklassen sterk lijkt af te hangen van onder andere dit stadium. De hieruit voortvloeiende voorspellingen 
over bijvoorbeeld de grootte van commerciële vangsten en het aantal exemplaren (bijvoorbeeld kokkels) 
dat beschikbaar zal zijn als voedselbron voor vogels zijn nuttig voor een duurzaam beheer.

Jonge larven van schelpdieren die D-larven genoemd worden naar hun specifieke vorm, hebben deze 
vorm bij een bepaalde grootte range die verschilt per soort. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de D-larven van 
de Japanse oester (Crassostrea gigas), te herkennen aan hun geringe lengte (tussen 70 en 75 µm). D-larven 
van de mossel (Mytilus edulis) hebben over het algemeen een kleinere breedte/lengte verhouding en zien 
er smaller uit dan andere larven. Maar hoewel tussen soorten een verschil bestaat in de grootte van D- en 
oudere larven, en zelfs de mate van groei in de lengte en breedte richting verschilt is er een temporele 
overlap in grootte van de larven in de groeicurve. Omdat niet bekend is op welk punt in de groei een larve 
zich bevindt, is het onmogelijk om soorten uit veldmonsters te onderscheiden op basis van hun grootte.

Met behulp van een statistische techniek die multidimensional scaling heet, konden we de ontwikkeling 
van een als D gevormde larve tot een oudere, en dus grotere larve in een overzichtelijke grafiek zichtbaar 
maken. Deze vormverandering lijkt verschillend per soort. Helaas is het met deze techniek niet mogelijk 
om alle grootte klassen van larven onder te verdelen in soorten. Discriminante analyse van grotere 
individuen (lengte > 150 um) was relatief succesvol voor de soorten waar voldoende test specimen van 
aanwezig waren. De soort van 74 % van de voor de test gebruikte larven kon correct voorspeld worden op 
deze manier. Ook menselijke specialisten kunnen het onderscheid tussen soorten maken vanaf deze lengte 
en de analyse is dus niet gevoeliger dan de bestaande methode. Toch zijn er voordelen in het ontwikkelen 
van een standaard procedure en het gebruik van deze computer analyse van de karakteristieken van de 
larvale vorm. Zodra een goed werkende methode is ontwikkeld kunnen grote monsters in een relatief 
korte tijd verwerkt worden zonder dat er specialistische kennis noodzakelijk is.

Waarom is er zo weinig verschil in de vorm van jonge schelpdierlarven van verschillende soorten 
zelfs wanneer deze geanalyseerd wordt met moderne computer technieken? Het is interessant om 
dieper in te gaan op de mogelijke redenen voor deze vorm conservering. Wanneer de larven zich door 
het water voortbewegen spelen twee soorten krachten een rol: traagheid en viscositeit. Bij dieren ter 
grootte van onszelf in ‘gewoon’ water zijn vooral de eerstgenoemde belangrijk, maar bij kleine dieren 
zoals schelpdierlarven hebben de visceuze krachten de overhand. Schelpdierlarven zijn tussen de 50 en 
400 µm in lengte en zinken en zwemmen bij een verhouding tussen de traagheids- en visceuze krachten 
(die ratio wordt Reynoldsgetal genoemd) waarbij de krachten op het lichaam en de weerstand ervan in 
het water nauwelijks door de lichaamsvorm beïnvloedt worden. Alleen een behoorlijke verandering van 
oppervlakte / volume ratio zou de totale krachten op het lichaam en daarmee de zwem- en zinksnelheden 
veranderen. Lange uitpuilende structuren zoals stekels hebben een effect op de zinksnelheid in tegenstelling 
tot subtiele veranderingen in schelpvorm. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat dit de drijvende kracht 
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achter de uniformiteit in schelpvorm van schelpdierlarven zou zijn. Er moeten andere mechanismen 
dan hydrodynamische begrenzingen aan het werk zijn om de larvale vorm in deze hoedanigheid te 
behouden.

De invloed van voedselkwaliteit en kwantiteit op larvale ontwikkeling

Je bent wat je eet. Dat geldt ook voor schelpdieren die niet in staat zijn om zelf meervoudig 
onverzadigde vetzuren (PUFAs) te maken. Deze vetzuren, die onder andere nodig zijn voor de membraan 
opbouw, moeten uit het voedsel, algen, gehaald worden. Volwassen nonnetjes (Macoma balthica) worden 
in het voorjaar in het laboratorium gehouden bij lage temperaturen om het voortplantingsseizoen te 
verlengen. Als de buitenwatertemperatuur een bepaalde absolute of relatieve hoogte overschrijdt, zet dit 
de nonnetjes aan tot het lozen van hun gameten, zodat er door synchronisatie een maximale bevruchting 
kan plaatsvinden. Wordt de watertemperatuur kunstmatig laag gehouden, dan doen ze dit niet en kunnen 
de dieren ook na het voortplantingsseizoen gebruikt worden voor experimenten (figuur 1). Helaas zijn de 
omstandigheden in het laboratorium nooit optimaal en neemt het aantal geproduceerde gameten altijd af. 
Om die reden hebben we geëxperimenteerd met verrijkte diëten die de dieren wellicht beter in conditie 
en daarmee langer vruchtbaar houden (Hoofdstuk 3). De voedselkwaliteit, gemeten naar de hoeveelheid 
meervoudig onverzadigde vetzuren in het voedsel van volwassen dieren blijkt een belangrijke invloed te 
hebben op voortplantingssucces. Vrouwtjes die een tijd in het lab waren hadden allemaal een verminderde 
vruchtbaarheid (uitgedrukt in aantal en grootte van eieren), vergeleken met vrouwtjes die direct nadat ze 
uit het veld waren gehaald paaiden, onafhankelijk van het dieet dat de nonnetjes kregen. De verminderde 

Figuur 1. Nonnetjes die onder laboratorium omstandigheden geïnduceerd worden tot paaien voor de 
experimentele larvenkweek.
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vruchtbaarheid was echter het minst erg bij vrouwtjes die een verrijkt dieet kregen met extra meervoudig 
onverzadigde vetzuren. Voor toekomstige (voortplanting)studies is het wenselijk om een optimaal dieet te 
ontwikkelen om resorptie van de opgebouwde gonaden van volwassen Macoma’s te voorkomen.

Dit onderzoek heeft ook implicaties voor experimenten in het veld, onder natuurlijke omstandigheden. 
Het bijhouden van de bladgroenconcentratie (chlorofyl) van het water (als een maat voor de hoeveelheid 
aanwezige algen) is niet voldoende om het voortplantingssucces en ontwikkeling (en metamorfose 
potentieel) van larven van het nonnetje te bepalen. Niet alleen de hoeveelheid algen (voedsel kwantiteit) 
is belangrijk maar ook de kwaliteit van de algen. Aangezien verschillende soorten algen verschillende 
vetzuren en vetzuurgehalten hebben, is het belangrijk te bepalen welke algen aanwezig zijn als voedselbron. 
Ook kan het opkweken van de algen onder laboratoriumomstandigheden (figuur 2) het vetzuur gehalte 
van de algen beïnvloeden, zodanig dat bij dezelfde soorten algen in verschillende laboratoria verschillende 
vetzuur gehaltes gemeten worden. Een studie naar optimale kweekmethodes en standaardisatie van de 
procedure zou nuttig zijn. Een inventarisatie van het vetzuur gehalte van algen die voorkomende in onze 
kustwateren zou aan te bevelen zijn in vervolg onderzoek. Met behulp van een dergelijke studie zouden 
we beter kunnen voorspellen wat goede en slechte jaren zullen zijn voor de zaadval van schelpdieren. Dit 
kan vervolgens een werktuig zijn voor het ontwikkelen van duurzaam beheer en visserij op schelpdieren.

Als de larven van het nonnetje verschillende diëten aangeboden krijgen is er geen positief effect van de 
toevoeging van meervoudig onverzadigde vetzuren op groei, ontwikkeling of mortaliteit van deze larven. 
Macoma larven die alleen met vers gekweekte algen werden gevoerd werden het grootste, gevolgd door 
larven die werden bijgevoerd. Macoma larven bleken echter zeer gevoelig voor de toegevoegde vet-emulsie 
in de cultures. Het is onbekend of de emulsie, die kleine bolletjes vet vormt als het toegevoegd wordt aan 

Figuur 2. Algenkweek in de mesocosm van het NIOO.
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zeewater, schadelijk is geweest voor de larven of wellicht niet goed kon worden opgenomen. Door deze 
negatieve bijwerking konden we het effect van verrijkte diëten op groei en ontwikkeling van Macoma 
larven niet bepalen.

Oesterlarven (C. gigas) waren minder gevoelig voor het toevoegen van de vet oplossing. Ook nu was 
er echter geen positief effect van de oplossing. Er was geen verschil in sterfte of groei tussen de controle 
groep, die gevoerd was met gekweekte algen, en de groepen die extra vetoplossing hadden gekregen. 
Dit kan wederom veroorzaakt zijn door de veronderstelde onbruikbaarheid van de vetoplossing voor 
schelpdierlarven. Een andere verklaring is dat niet het vetgehalte maar bijvoorbeeld het eiwit gehalte van 
het dieet bepalend is voor de structurele groei en ontwikkeling van schelpdierlarven.

Ondanks deze tegenvallende resultaten in het laboratorium, kan voedsel kwaliteit toch een bepalende 
factor zijn voor overleven van larven in het ‘veld’ (Hoofdstuk 4). Paaien, het afscheiden van gameten 
(eitjes en sperma) wordt bij schelpdieren veroorzaakt door een ‘trigger’ zoals temperatuur, voedselaanbod, 
of wellicht getijde verschillen. Hierdoor paaien bijna alle volwassenen op een plek tegelijkertijd waardoor 
de bevruchtingskans van een eitje wordt gemaximaliseerd. Als er echter een discrepantie is tussen de 
aanwezigheid van de larven in de waterkolom en de aanwezigheid van de juiste (hoeveelheid) algen 
kan dit tot sterfte leiden. Binnen Noordwest Europa hebben we de verschillen in de hoeveelheid larven 
bekeken (Hoofdstuk 4). Zowel de timing als het aantal pieken verschilt tussen locaties. Deze verschillen 
kunnen worden veroorzaakt door temperatuur, aantallen aanwezige volwassenen en het hydrodynamische 
karakter van de omgeving.

Figuur 3. NIOO stroomgoot.
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Van de soorten fytoplankton die een eetbare grootte hebben voor larven, kunnen we de groottes 
omrekenen naar biovolume per soort en vervolgens naar koolstof gehalte. Hiermee kan het energie 
gehalte van een alg worden bepaald. Als dat wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid aanwezige algen 
van deze soort op een bepaald momentkan een schatting worden gemaakt van de aanwezige hoeveelheid 
voedsel tijdens een relevante periode, bijvoorbeeld de periode waarin schelpdierlarven in de waterkolom 
voorkomen. Met behulp van een model kunnen we het energiegebruik van larven schatten. Als we de 
hoeveelheid beschikbare energie en het verbruik door larven vergelijken, blijkt dat de hoeveelheid voedsel 
over het algemeen voldoende is om aan de energiebehoefte van de larven in de verschillende gebieden in 
Noord Europa te voldoen. Algen komen echter niet in constante hoeveelheden voor in het water, maar 
zijn ongelijk verdeeld in tijd en ruimte. Ook zegt de energetische inhoud niks over de kwaliteit van het 
voedsel voor schelpdierlarven. Tevens zouden larven voor een snelle ontwikkeling wel eens meer energie 
nodig kunnen hebben dan berekend. Er is dus een aanzienlijke kans dat larven in de waterkolom toch 
voedsel gelimiteerd zijn.

Vestiging van schelpdierlarven; schaal effecten

Als schelpdieren het planktonische stadium in de waterkolom overleven, moeten ze een geschikt plekje 
op de bodem vinden voordat ze deel uit gaan maken van de volwassen populatie. Hiervoor moeten 
ze de ‘bodemgrenslaag’ (benthic boundary layer), passeren. Dit is het gedeelte van de waterkolom waar 
de snelheid van het water afneemt tot (theoretisch gezien) 0 bij de bodem zelf. Het snelheidsprofiel 
van de laag water boven de bodem is logaritmisch. Alleen een dun laagje water, vlak boven de bodem, 
heeft een laminair snelheidsprofiel. In dit laagje, dat de visceuze sublaag (viscous sublayer) wordt 

Figuur 4. Drooggevallen veldopstelling met ADVs (Acoustic Doppler Velocimeters) in de Oosterschelde, 
voor de kust van Yerseke.
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genoemd, hebben de visceuze krachten de overhand over de traagheidskrachten. Dit vestigingsproces 
waarbij de larven door de bodemgrenslaag gaan, is moeilijk in de natuur te bestuderen. Experimenten 
in het laboratorium kunnen een goed alternatief zijn omdat we in dat geval de omgevingsfactoren, zoals 
temperatuur en stroomsnelheid, in de hand hebben en kunnen manipuleren. We moeten wel op een 
vergelijkbare schaal werken als we onze resultaten vanuit bijvoorbeeld de stroomgoot willen vertalen 
naar veld situaties (Hoofdstuk 5). De belangrijkste schaalparameter geeft de verhouding weer tussen 
de stabiliserende visceuze krachten en destabiliserende traagheidskrachten in de watermassa waarnaar 
gekeken wordt. Dit Reynoldsgetal is vergelijkbaar voor de stroomgoot op het NIOO (figuur 3) en het 
veld (figuur 4), waardoor een eerste vergelijking mogelijk is. Een andere belangrijke schaalparameter die 
met name belangrijk is voor vestigingsstudies, is de verhouding tussen advectieve (gerichte) en turbulente 
(random) menging in de waterkolom (het Péclet getal). We hebben deze verhouding gemanipuleerd door 
dwars op de stroomrichting een rooster in de stroomgoot te plaatsen. Deze methode blijkt waardevol om 
de turbulentie op een controleerbare manier in de waterkolom te verhogen. De stroming in de waterlaag 
vlak boven de bodem wordt door dit rooster nauwelijks beïnvloed. Door een randje oesters op de bodem 
te plaatsen verhoogden we de ruwheid van de bodem waardoor de turbulentie verhoogd werd in een lager 
gedeelte van de grenslaag. Dit had weinig effect op de turbulentie in de rest van de waterkolom. Hierdoor 
kunnen we in de hele waterkolom en ook in de grenslaag de turbulentie intensiteit in de stroomgoot 
manipuleren. De kracht op de bodem die veroorzaakt wordt door de steilheid van het snelheidsprofiel, dit 
noemen we de bodemschuifspanning, verandert over het algemeen als de turbulentie kunstmatig verhoogd 
wordt. De toevoeging van een rooster of een richel met oesters in de stroomgoot zorgt voor toename 
van turbulentie van verschillende herkomst en orde van grootte, maar resulteert toch in vergelijkbare 
(verlaagde) Péclet getallen. Hoewel spectraalanalyse aantoont dat zelfs onder lage stroomsnelheden de 

Figuur 5. PIV opstelling.
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stroming in de stroomgoot volledig turbulent is (net zoals in het veld), is het Péclet getal onder normale 
omstandigheden in de stroomgoot vrij hoog vergeleken met veldcondities. Door een rooster te plaatsen op 
3 meter voor de testsectie, wordt het Péclet getal tot natuurlijke waarden verlaagd. De aanwezigheid van 
de richel oesters in de stroomgoot verlaagt het Péclet getal in de bodemgrenslaag. Het hogere Péclet getal 
in de stroomgoot onder normale omstandigheden wijst op verhoogde zinksnelheden van deeltjes onder 
laboratorium omstandigheden. Dit suggereert dat in natuurlijke omstandigheden traag zwemmende 
schelpdierlarven hun vestiging beter kunnen controleren dan werd aangenomen op basis van eerdere 
experimenten in stroomgoten. We stellen dat, anders dan in de onveranderde stroomgoot, turbulentie en 
advectie onder natuurlijke omstandigheden ongeveer in balans zijn en (verticaal) zwemmen of opzettelijk 
zinken van schelpdier larven een verschil kan maken in vestigingskans.

Een stroomgoot moet gemaakt zijn voor het specifieke vraagstuk waarnaar gekeken wordt. De 
stroomgoot op het NIOO is geschikt voor studies in de bodemgrenslaag. Het feit dat de opstelling 
zo groot is zorgt echter voor praktische problemen als er geëxperimenteerd moet worden met levende 
schelpdierlarven. Met name het opkweken van voldoende larven om een experiment te doen in een 
stroomgoot gevuld met 10 m3 water, was een praktisch probleem.

De processen die de vestiging van larven beïnvloeden spelen zich af op verschillende ruimte- en 
tijdschalen. De grootte van het kanaal dat gebruikt wordt om stromingsprocessen te onderzoeken 
beïnvloedt bijvoorbeeld het Reynoldsgetal. Turbulentie beïnvloedt de gemiddelde tijd die een deeltje 
nodig heeft om de bodem te bereiken (Péclet getal). Dit zijn factoren waar rekening mee gehouden moet 
worden bij vestigingsexperimenten met larven. Al deze parameters hebben we op juiste wijze kunnen 
schalen in onze stroomgoot. Echter, het duurt voor een larve (of een passief deeltje) gemiddeld een aantal 
minuten om van boven in de waterkolom de bodem te bereiken. Als de stroomsnelheid zo rond de 0.1 
ms-1 ligt, dan zou de horizontale schaal van waarop een larve de plaats van vestiging kan beïnvloeden in de 

Figuur 6. Schematische tekening van hetv ADV apparaat.
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orde van grootte van tientallen meters liggen. Dit betekent dat een larve geen vestigingskeuze kan maken 
in bakjes van slechts 30 cm lengte (Hoofdstuk 7). Bijna elke stroomgoot is te klein om dit proces op de 
juiste schaal te onderzoeken.

Stroming boven de bodem

Het laagje met laminaire stroming vlak boven de bodem zou ook belangrijk kunnen zijn voor de 
vestiging van schelpdierlarven. De larven zijn nog altijd kleiner dan de dikte van deze laag en moeten er 
dus doorheen om de bodem te bereiken (Hoofdstuk 6). Om de laag te kunnen bekijken, evalueren we 
eerst een nieuwe techniek om dichtbij het sediment te kunnen meten: Particle Image Velocimetry (PIV, 
figuur 5). PIV maakt gebruik van opeenvolgende camerabeelden van deeltjes die licht reflecteren in een 
dun vlak laserlicht. We vergelijken deze methode met onze gebruikelijke meettechniek met een Acoustic 
Doppler Velocimeter (ADV, figuur 6). De ADV kan waterstroming in de waterkolom accuraat meten maar 
kan door de gebruikte Doppler techniek niet vlakbij de bodem meten. Dichtbij het sediment laten PIV 
metingen duidelijk lagere stroomsnelheden zien dan verwacht op basis van extrapolaties van de ADV 
metingen hoger in de waterkolom. De snelheidsgradiënt boven de bodem is erg steil en zelfs bij hogere 
stroomsnelheden (0.15 ms-1) en verhoogde turbulentie zien we nog steeds een duidelijke laminaire laag 
(r2 = 0.92). Volgens schattingen bereikt de dikte van deze laag tussen de 1.5 en 10.8 mm, afhankelijk van 
de rekenmethode en stroomsnelheid.

Figuur 7. Passieve polystyreen bolletjes en Macoma balthica larven.
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Tevens hebben we door middel van autocorrelatie spectra op 10 mm hoogte berekend op welke 
lengteschaal visceuze krachten dominant zouden moeten worden in onze opstelling. Deze zogenoemde 
Kolmogorov lengteschaal wordt geschat tussen de 0.02 en 0.05 m. Dit is een orde van grootte hoger dan 
de geschatte dikte van de laminaire laag, wat aantoont dat deze waarden niet vergelijkbaar zijn.

Hoofdstuk 6 laat zien dat de PIV techniek in principe geschikt is om stroming vlakbij de bodem te 
meten en visualisatie van de visceuze sublaag te bewerkstelligen. De met de ADV gevonden verschillen 
in turbulentieintensiteit in het logaritmische gedeelte van de grenslaag lijken dichter bij de bodem te 
verdwijnen. Dit leidt tot vergelijkbare condities in dit dunne waterlaagje boven de bodem onder 
verschillende omstandigheden in de waterkolom. Dit gegeven is erg relevant voor vestigingsstudies.

Vestiging in stromend water

PIV toont een grote bodemschuifspanning aan in de visceuze laag boven de bodem. Dit zou kunnen 
betekenen dat larven vast kunnen komen te zitten in deze laag. Door de krachten op de larvale schelp zou 
het zo kunnen zijn dat de larven niet recht naar boven kunnen zwemmen, maar om hun as draaien. Dit 
roterend effect van turbulentie zou gericht zwemmen naar de bodem uit kunnen sluiten. Als dit niet zo is, 
en de larven wel gericht naar beneden zwemmen, dan kan de zwemsnelheid bij de passieve zinksnelheid 
opgeteld worden. Om dit nader te onderzoeken zijn meer metingen, nog dichter bij de bodem, nodig. 
Onze opstelling zou verbeterd kunnen worden door een betere positionering van de camera zodat er dichter 
bij de bodem gemeten kan worden. Daarnaast zou het volgen van individuele larven onder verschillende 
turbulentieregimes het beste bewijs leveren. Helaas is de benodigde vergroting, gecombineerd met het 
grote veld van overzicht een behoorlijke technische uitdaging.

De vestiging van larven wordt beïnvloed door de stroomsnelheid van het water, met toenemende 
vestiging bij hogere stroomsnelheden (Hoofdstuk 7). Dit wordt veroorzaakt door een optimum effect van 
turbulentie op vestiging. Bij een lage mengconstante is er een snelle toename in vestiging tot een kritisch 
punt, waarna erosie waarschijnlijk voor verlies van de gevestigde deeltjes zorgt. De patronen waren gelijk 
voor passieve deeltjes en larven (figuur 7). Dit betekent dat actief zwemmen op deze schaal (de bakjes in 
de stroomgoot) geen effect heeft op de keuze van vestigingsplek. Op grotere schalen, zoals in de natuur, 
zou er selectie van vestigingsplek kunnen zijn. Als schelpdierlarven op een plekje gevestigd zijn, hoeven 
ze daar niet altijd te blijven. Ze kunnen ervoor kiezen om byssus-draden te produceren die ze uitstrekken 
tot in de waterkolom; de krachten op die draden zouden hen uit het sediment de waterkolom in kunnen 
helpen. Ook kunnen larven door hevige stroming veroorzaakt door stormen uit het sediment gespoeld 
worden. Deze grotere larven zijn misschien beter in staat zich selectief te vestigen.

We kunnen concluderen dat turbulente menging belangrijk is voor de effectiviteit waarmee larven 
naar de bodem getransporteerd worden (Hoofdstuk 5 en 7). Organismen zouden zich als passieve 
deeltjes kunnen gedragen en toch nog naar het sediment getransporteerd worden. Hoewel gericht 
zwemmen waarschijnlijk onmogelijk is in de turbulente waterkolom, zou een larve vlak boven de bodem, 
waar de stroomsnelheid laag is en visceuze krachten overheersen, wel gericht naar de bodem kunnen  
zwemmen (Hoofdstuk 6).




