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Het grote mosselartikel!

GEERT SPANOGHE

Deze droge zomer lagen de Bourgoyen-Ossemeersen erbij zoals we dat nooit

eerder zagen. Slechts hier en daar stond nog een streepje water in de grachten.

De vissen kwamen duidelijk in moeilijkheden! Maar wat met die zwanenmossels?

Op sommige plaatsen zag je ze, althans de lege schelpen, met honderden bijeen

liggen. Drogen die ook zomaar uit? Wij zochten het even op in de wetenschappelijke

literatuur. Dat viel nogal tegen, want over deze kolossen onder onze schaaldieren

bleek niet zo veel te vinden.

Eerste kennismaking
De zwanenmossel (Anadonta cyg-
naea) is één van de zes grote, in-
heemse zoetwatermosselen. Ze
behoren allemaal tot de familie van
de Unionidae (de ‘Najaden’). Het
lijkt erop dat alle schelpen die je in
de Bourgoyen ziet liggen tot deze
soort behoren. Mogelijk komt hier
ook de weinig verschillende vijver-
mossel (Anadonta anatina) voor.
De zwanenmossel is de grootste
van de zes, met een lengte tot

twintig cm en meer. In de Bour-
goyen vonden we, zonder echt veel
zoeken, verschillende exemplaren
met een lengte van 19 cm. De zwa-
nenmossel wordt tot vijftien jaar
oud. Zijn leeftijd kan je bepalen
door het tellen van het aantal zwar-
te banden op de schelp. Iedere
zwarte band stelt immers een jaar
groei voor, zoals bij de jaarringen
van een boom.
Het eigenlijke dier zit uiteraard in
de schelp, stevig vastgehecht met
enkele bundels spieren. Bij lege
schelpen zijn de littekens van de
aanhechting duidelijk zichtbaar. Je
krijgt het dier enkel goed te zien als
je de schelp stuk trekt. Het is bin-
nen de schelp nog eens omgeven
door een oranje mantel.
In de natuur wordt de schelp slechts
een klein beetje geopend, net ge-
noeg om de in- en de uitstroom-
opening en de voet naar buiten te
steken. Beide openingen liggen
onder elkaar, aan de puntigste zijde
van de schelp. Aan de andere kant
van de schelp steken ze hun bijlvor-
mig afgeplatte voet uit. Hiermee

kunnen ze zich zéér langzaam ver-
plaatsen. Over het algemeen zit de
mossel echter bijna volledig en iet-
wat schuin verscholen in de mod-
der. Van een gezonde mossel krijg
je dus maar zelden meer dan de in-
en uitstroomopening te zien.
Binnen de oranje mantel liggen de
kieuwen, die niet alleen zuurstof uit
het water opnemen, maar tegelijk
ook voedsel uit het water filteren.
Zwanenmossels leven van plankton
(zowel algen als zeer kleine dier-
tjes) en detritus (dode organische
stof die in het water ronddrijft). Van
de kieuwen wordt dat voedsel als
een slijmmassa naar de mond ge-
transporteerd. Bij het ademen en
eten kan een volwassen zwanen-
mossel enkele tientallen liter per
uur filteren. Een gezonde zwanen-
mosselpopulatie (tot tien exempla-
ren per vierkante meter) draagt
dan ook aanzienlijk bij tot het zui-
veren van het water waarin hij
leeft!

NATUURSTUDIE
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Me Tarzan, you Jane,
mossel boom boom?
De voortplanting is een verhaal
apart. In het najaar laten de man-
netjes duizenden zaadcellen vrij in
het water. Dit lijkt veel, maar om
een goede kans op bevruchting te
hebben blijken vrij hoge dichtheden
van mossels nodig. Enkel in dat
geval kan de voortplanting succes-
vol verlopen. De zaadcellen worden
door de instroomopening van de
wijfjes naar de kieuwen gevoerd,
waar zij de eicellen bevruchten.
Tussen de kieuwlamellen ontwikke-
len die zich tot larven. De kieuwen
zwellen hierbij enorm op, zodat
ruimtes ontstaan (marsupia) waar
de uitgekomen larven de winter in
kunnen doorbrengen.
Een larve, glochidium genaamd, is
0,25 à 0,35 mm groot en heeft ook
al twee klepjes met een haakje
aan. Elk wijfje spuwt in het voorjaar
meer dan 100.000 van deze glochi-
dia uit. Deze moeten nu op zoek
naar een vis. Na een tweetal we-
ken is slechts een klein deel van die
massa glochidia daarin geslaagd.

De gelukkigen hechten zich vast
aan de kieuwbogen van hun slacht-
offer, waar zij door een cyste om-
geven worden en vervolgens tot
vier weken als parasiet leven. De
glochidia ontwikkelen zich in die
tijd in de cyste tot een kleine mos-
sel, die uit de cyste breekt en zich
laat vallen op de bodem.
Verscheidene soorten vissen kunnen
als gastheer dienen voor deze para-
sitaire larven, onder meer baars en
driedoornige stekelbaars. Tijdens
deze parasitaire levensfase worden
de mosselen door de vissen ook
naar nieuwe plaatsen meegevoerd,
zodat nieuwe gebieden gekoloni-
seerd worden. De jonge mossel
leeft de eerste jaren in de modder
en komt pas na enkele jaren, als hij
geslachtsrijp is (bij een lengte van
ongeveer twaalf cm), aan de opper-
vlakte.
Merkwaardig is tenslotte nog dat in
slechte omstandigheden voor de
voortplanting, de mossels twee-
slachtig kunnen worden (hermafro-
dieten) en zo zichzelf kunnen be-
vruchten.

Droogtestress?
Daar ging het toch een beetje over
deze zomer! Wel, die mossels zijn
er blijkbaar allemaal op voorbereid.
Bij extreme droogte hebben ze
twee keuzes. Ofwel sluiten ze zich
volledig en kunnen zo kortstondige
veranderingen in hun leefomgeving
overleven. Een andere strategie
bestaat er in zich diep in de modder
in te graven. Daar is het meestal
nog voldoende vochtig om de
droogteperiode één à twee maan-
den te overleven. Tegen dan, in dit
geval toevallig op het eigenste mo-
ment van het schrijven, begint het
wel weer te regenen. Onze zwa-
nenmossel is dus veel beter bestand
tegen droge sloten dan vissen!

Zwanenmossels en bitter-
voorns: een mooi verhaal
De bittervoorn is een kleine witvis
met een lengte van ongeveer zeven
cm. Het mannetje gaat tijdens de
paaitijd paraderen bij een grote
mossel. Enkel in de nabijheid van
zo’n mossel krijgt hij een prachtig
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paarkleed met knalrode vinnen, een
gelige buik en witte knobbeltjes op
de kop. Hiermee lokt hij wijfjes, die
met een lange legboor hun eitjes
afzetten in de ademopening van de
mossel. Als de bliksem laat het
mannetje een massa zaadcellen los
in de buurt van deze opening. De
bevruchting zelf gebeurt in de mos-
sel. Daar ontwikkelen zich ook de
larven, zonder dat de mossel daar
enige last van ondervindt. De jonge
visjes hebben immers genoeg voed-
sel in hun dooierzak om de periode
in de mossel te overleven. Ze kun-
nen hier dus ongestoord en rijkelijk
voorzien van zuurstof opgroeien,
tot ze groot genoeg zijn om het

vrije sop te kiezen. Het grappige
van dit verhaal is dat de bittervoorn
juist geen gastheer is voor de para-
sitaire larven van de zwanenmos-
sel. Voor wat hoort wat? Niet dus!

Wie houdt er allemaal van
dergelijk mosselfestijn?
De honderdduizenden larven, die
eigenlijk tot het dierlijk plankton
behoren, worden door zeer veel
andere dieren gegeten. Jonge,
nog kleine mossels worden door
een aantal soorten watervogels
uit de modder gehaald en gege-
ten. De volwassen mossels heb-
ben echter weinig vijanden.
Kraaien, meeuwen en reigers
eten wel eens een volwassen
zwanenmossel, als ze er ééntje
kunnen vinden en de schaal kun-
nen breken.
Bij uitzonderlijk droogte, zoals in
de Bourgoyen het geval was in
augustus, worden de mossels in-
derdaad bereikbaarder voor pre-
datoren. De massa’s lege schel-
pen, verspreid over honderden
meters grachten, zijn echter on-
getwijfeld het resultaat van vele
jaren. Ik vond ook nogal wat rot-
tende mossels, terwijl je toch
verwacht dat die gauw door vo-
gels verorberd zouden worden!
De literatuur vermeldt ook de
muskusrat als echte mosselvreter,
vooral ’s winters. Zo zou je grote
hopen lege schalen opeen moeten
zien liggen waar muskusratten
een mosselfestijn gehouden heb-
ben. Voor zover ik weet, werd dit
bij ons nog niet opgemerkt?

Voorts leven er allerlei parasieten
in de mossels zelf, sommigen al-
leen in hun larvaal stadium. Het
gaat voornamelijk over kleine
wormachtige dieren, niet direct
iets om hier over uit te weiden.
Over menselijke consumptie vond
ik enkel iets van tijdens de Twee-
de Wereldoorlog! Zwanenmossels
worden voorts als oneetbaar be-
schouwd(?). Een kleine zeemossel
eet je gewoon in één keer op.
Deze kanjers moet je al in stuk-
ken beginnen snijden, wat men-
sen misschien afschrikt: eerst de
mantel, dan de kieuw, dan de
voet… Eurhk!!!

Mosselbescherming
Vlaanderen, richt u op?
Met als voorzitter Jan de Mossel-
man? Wel, het moet gezegd, je
hoort er weinig van! En dat on-
danks zijn alomtegenwoordigheid
en zijn bijzondere nut als filter-
aar, als voedsel en als gastheer
voor andere organismen! In de
vele studies en projectrapporten
van de laatste jaren staat meest-
al geen letter over deze dieren.
Heeft het zin om bittervoorns te
beschermen als je zijn gastheer,
de zwanenmossel, niet mee-
rekent? Verdient een uitgebreide
zwanenmosselpopulatie, zoals de
duizenden exemplaren in de
Bourgoyen (een biomassa van
honderden kilo’s of meer), niet
meer aandacht dan een ooie-
vaarswiel, het moeraszoutgras of
de moerassprinkhaan? Onbekend
is onbemind, zo lijkt het wel!

NATUURSTUDIE

Een paartje bittervoorns bij hun kraam-
kamer! Let op de legbuis van het wijfje.

Schelpen van zwanenmossels op de bodem van uitgedroogde sloten in de Bourgoyen. Verborgen in het slib kwamen heel wat
mossels gelukkig de droogteperiode door.
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Hieronder enkele aandachtspunten
voor de bescherming van zwanen-
mossels, zoals die in de literatuur te
vinden waren.
●  Door vervuiling en onecologisch

waterlopenbeheer (kanalisering,
stuwen en dergelijke) zijn zwa-
nenmossels op veel plaatsen ver-
dwenen. Dat verbaast ons niks!
De soortdiversiteit neemt in der-
gelijke omstandigheden snel af,
zodat op veel plaatsen nog maar
één of enkele soorten overschie-
ten. In de Bourgoyen alleen de
zwanenmossel?

●  Je hoort veel over knelpunten
voor vismigratie, zoals sluizen en
stuwen. Welnu, omdat voor de
verspreiding de mossellarven met
vissen meereizen, hebben zij net
hetzelfde probleem.

●  Bij werken aan waterlopen, zoals
baggeren, kunnen volledige popu-
laties vernietigd worden. De im-
pact hiervan op de soort is onbe-
kend of in elk geval niet
onderzocht.

●  Bij inbrengen van vreemde vissen
of vissoorten (zoals bij de ‘bepo-
tingen’ ten behoeve van de hen-
gelsport) kunnen ook de larven
van andere, niet gebiedseigen
vormen of zelfs van vreemde
soorten (exoten, nondedju!) inge-
voerd worden. Die kunnen de
gebiedseigen vormen of soorten
verdrijven. Verse stof voor discus-
sie, als we over Canadezen uitge-
praat zijn!

In Duitsland denkt men voor de
bescherming van zwanenmossels en
andere zoetwatermossels in gebie-
den waar ze uitgestorven zijn of in

te lage dichtheden voorkomen aan
maatregelen als het samenzetten
van te kleine populaties en inbren-
gen van vissen met de larvale para-
sieten. Ook muskusrattenbestrijding
wordt hier voor de mosselzaak aan-
bevolen, alsook het teruggooien
van uitgebaggerde exemplaren.
Een positief punt nog: bij de meeste
momenteel toegepaste maatrege-
len in natuurgebieden hebben ook
zoetwatermossels baat: goede wa-
terstand, zuiver water, natuurlijke
rivieren, vrije vismigratie, natuurlij-
ke visbestanden, bufferzones tus-
sen akkers en sloten,…

Situatie in de Bourgoyen
Deze zomer kon je op drie plaatsen
in de Bourgoyen echt veel lege
schelpen aantreffen.
●  Aan de Grijtgracht (parallel met

de Zandloperstraat) lagen zeer
veel echt grote exemplaren. Dit is
ook de enige plaats waar ik wat in
de modder gegraven heb. Hierin

zaten nog veel meer levende
exemplaren, maar toch niet in de
dichtheden die in de literatuur
beschreven zijn. Eénjarige mossels
waren niet te vinden en maar hier
en daar tweejarigen.

●  Achter de rietkraag (Bosbiesdrie-
hoek) ter hoogte van het midden
van de spoorwegdijk lagen er ook
honderden lege schelpen bijeen.
Ook hier bijna geen jonge dieren.
Op deze plaats heb ik evenwel
niet gegraven.

●  Langs de Loopgracht onder de
Valkenhuishoeve lagen ook veel
volwassen lege schelpen. Over het
algemeen waren hier maar weinig
echt grote exemplaren te vinden.

(Let wel: schelpen gaan langer mee
dan de mossels zelf, zodat een op-
eenhoping van grote lege schelpen
niet per se betekent dat het slecht
gaat met de dieren!)

Dit is dus een korte weergave van
een beperkt aantal waarnemingen.
Op het eerste zicht kunnen we wel
nog van een echte zwanenmossel-
populatie spreken in de Bourgoyen.
Verder onderzoek zal moeten uit-
wijzen of die nog leefbaar is en of
er verschillen zijn tussen de deelge-
bieden. De zeldzaamheid van jonge
dieren (wederom op het eerste
zicht) zou bevestigd of weerlegd
moeten worden. Want, indien waar,
dan lijkt het erop dat er toch iets
mis is!

Tot hier mijn steunschrift voor onze
zoetwatermossels. Geef toe, de
grootste bij ons voorkomende die-
ren waar u het minst over wist!

NATUURSTUDIE

Een zwanenmossel opent z’n schelp net genoeg om water in en uit te blazen via twee
openingen

De brede gracht achter de Biesbosdriehoek in augustus


