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VOORLOPIGE VERSPREIDINGSKAARTEN VAN DE 

NEDERLANDSE PLANORBIDAE (MOLLUSCA) 

Carel Jutte 

In Nederland heeft het verspreidingsonderzoek 

van de molluskenfauna een relatief oude tradi

tie. Ruim 70 jaar geleden was het ' Comité ter 

bestudering van de Molluskenfauna in Nederland' 

al actief en diverse malen werden overzichten 

van v indplaatsen per soort gepubliceerd. 

De gegevens in het kaartsysteem van het Mollus

ken-comité zijn nu vrijwel geheel in het gecom

puteriseerde systeem van EIS-Nederland opgenomen. 

Voor het vervaardigen van de hierbij gevoegde 

verspre idingskaar t en werd bovendien de collectie 

van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 

Leiden doorgenomen. De gegevens uit deze collec

tie zijn wat betreft de Planorbidae nu ook in 

het EIS-systeem beschikbaar. In het kader van 

mijn doctoraal-onderwerp was het niet mogelijk 

ook nog andere collecties te bestuderen en daar

om moeten de kaarten als zeer voorlopig worden 

beschouwd. 

De totaalkaart (Fig . 1) toont dat de meeste 

vondsten werden gedaan in dichtbevolkte streken 

of plaatsen die aantrekkelijk zijn voor recrean

ten en natuur l iefhebber s , t .w. het zuidelijk 

deel van Noord-Holland (in het bijzonder het 

Naardermeer en Amsterdam); Zuid-Holland, vooral 

het gebied tussen den Haag en Leiden; de provin

cie Utrecht; Texel en Terschelling; het oosten 

van Nederland, met name de omstreken van Ubber

gen, van Winterswijk en van Denekamp en het 

gebied tussen Hoogeveen en Groningen. Zeer slecht 

bemonsterde gebieden zijn het noordelijk deel 

van Friesland en Groningen (vooral ten noorde n 

van de lijn Harlingen- Nieuwesc hans ) ; het ont

gonnen gebied ten oosten van de lijn Groningen -

Emmen - Schoonebeek ; het gebied tussen Drachten 

en Hoogeveen , de drie IJsselmeerpolders , het 

gebied ten oosten van de IJssel (m.u.v. de omge

ving van Denekamp en Winterswijk); Overflakkee 

en Zeeuws-Vlaanderen; het gebied tussen Breda en 

Eindhoven en de Peel. Vondsten van de Veluwe 

z ijn eveneens schaars, doch daar zijn zoetwa

termollusken waarschijnlijk werkelijk weinig 

algemeen. 

De totaalindruk is dat op een klein aantal ge

bieden na een goede dekking van Nederland is 

verkregen, zij het dat er grote verschillen 
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zijn in het aantal vondsten (basisgegevens) per 

gebied . Deze verschillen bestaan dus vooral tus

sen de afgelegen en de dichtbewoonde I drukbe

zochte gebieden. 

Hierna volgt een beknopte bespreking van de 

vondsten per soort . 

Anisus Jeucostomus (Millet, 1813) (Fig. 2) 

Basi sgegevens : 127 Hokken: 75 

De vindplaatsen liggen opvallend ver spreid over 

Nederland, ondanks het relatief geringe aantal 

vondsten van deze soort (gemiddelde hoeveelheid 

basisgegevens per soort: 204) . Weinig vondsten 

in het estuariumgebied van de grote rivieren 

(de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en Zeeuws

Vlaanderen) . Ook in de randstad relatief zeld

zaam. 

Anisus vortex (Linnaeus, 1758) (Fig . 3) 

Basisgegevens: 412 Hokken : 142 

Een van de meest gewone Planorbidae van Neder

land. Weinig vondsten in noordelijk Noord-Hol

land en in westelijk Noord-Brabant . 

Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Fig. 4) 

Basisgegevens : 87 Hokken: 28 

De soort komt voornamelijk voor in Zuid-Holland 

en in het bijzonder in het l aagveenplassenge

bied . Enkele verspreide vondsten in het zuidoos

ten van Nederland. Vrij schaarse soort. 

Airniger crista (Linnaeus, 1758) (Fig . 5) 

Basisgegevens: 145 Hokken: 66 

Deze kleine soort komt vooral voor in de kust

provincies, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en 

verder op de Waddeneilanden. Een tweede ' strook' 

van vondsten, meer i n het binnenland gelegen , 

vormen de vondsten in ZW Friesland en het gebied 

tussen Hilversum en 's-Hertogenbosch. Tenslotte 

zijn er enkele vondsten bekend uit het oosten 

van Gelder land en Zuid-Limburg . 
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Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 

(Fig. 6) 

Basisgegevens : 257 Hokken: 98 

Wijd verbreide soort , maar geen gegevens be

schikbaar van het noordelijk deel van Noord

Holland en het westelijk deel van Noord-Brabant . 

De soort komt wel voo r op de Zeeuwse en Zu i dhol

landse eil anden, m. n . het westelijk dee l . 

Gyraulus albus (Müller , 1774) (Fig . 7) 

Basisgegevens : 189 Hokken : 77 

Zwaar tepunt van de verspreiding in Zu i d-Holland 

en Utrecht . Verder verspreid in a l le provincies , 

maar we inig vondsten uit het noorden van Noord

Holland, het westen van Noor d-Brabant en het 

estuariumgebied i n Zuid-Holland en Zeeland. 

Gyraulus laevis (Alder , 1838) (Fig . 8) 

Basisgegevens : 1 1 Hokken : 7 

Schaarse soor t , die gewoonlijk efemeer voorkomt. 

De meeste vindplaatsen l iggen in het kustgebied. 

Gyraulus riparius (Westerlund, 1865) (Fig . 9) 

Basisgegevens : 6 Hokken : 2 

Zeer schaarse soort , alleen bekend van e n ke l e 

p l aatsen in het Hollands plassengebi ed. De be

kendste vindplaats is het Naardermeer. 

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) (Fig . 10) 

Basisgegevens : 142 Hokken: 58 

De soort komt verspreid over geheel Nederland 

voor, maar er zijn zeer weinig vondsten uit het 

noorden van Noord- Holland, het noordoosten van 

het l and en uit de provincie Zeeland. 

Planorbarius corneus (Linnaeu s , 1758) (Fig . 11) 

Basisgegevens : 329 Hokken : 1 29 

Zeer algemene soort. Gezien het grote aantal 

vondsten is het opmerkel ijk dat de soort ont

breekt i n het ma teriaal van de Zee uwse en Zuid

hollandse eilanden , a l s ook in dat van het 

westen van Noord- Braban t en dat van noordelijk 

Noord- Holland . In he t laatstgenoemde gebied is 

ze alleen bekend uit de duinstreek. 

Planorbis carinatus (Müller , 1774) (Fig . 12) 

Basisgegevens : 331 Hokken : 129 

Een wijd verspreide soort ; het verspreidingspa

troon gelijkt op dat van P . corneus . Ook hier 

lijkt de soort te ontbreken op de Zeeuwse en 

Zuidholland se eilanden, het noorden van Noord

Ho l land en het westen van Noord-Brabant . Ook 

niet bekend van vondsten uit het zuidwesten van 

Friesland. 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (F i g . 13 ) 

Bas i sgegevens : 445 Hokken: 153 

De meest a l gemene Planor bide van Nederland . De 

soort is uit alle delen van het land bekend , 

zelfs van de gebieden waar verder weinig soor

ten zijn aangetroffen : de eilanden van Zuid

Holland en Zeeland, het zuidwesten van 

Friesland en het noorde l ijk deel van Noord

Holland. I n weste l ijk Noord-Br abant lijkt de 

soort te ontbreken. 

Segmentina nitida (Mü l ler, 1774) (Fig . 14 ) 

Basisgegevens: 127 Hokken : 67 

Een wijd ver spr eide soort in het midden van 

Neder l a nd, voor al in de provincie Zuid-Holland . 

Weinig vondsten in het noorden van Noord

Hol land , de Zuidhollandse en Zeeuwse e i landen 

en Friesland . Opmerkelijk is dat de soort in 

Limburg vrijwel totaal ont breekt . 

Slotopmerkingen 

De verspreidingskaarten geven een redelijk 

bee l d van de werkelijke situatie , aangezien 

uit vrijwel alle delen van Neder l and gegevens 

voorhanden waren. Voor een nadere analyse van 

de dynamiek in de verspreidingspatron en is het 

echter noodzake l ijk dat meer recente gegevens 

beschikbaar komen . 

Het i s eveneens van belang een nader onderzoek 

te verrichten naar de s t atus van de hier niet 

vermelde soort Anisus spirorbis. Het b l ijft 

voorlopi g onzeker of deze soort ooit in ons 

land is aangetroffen . 

De gegevens en kaarten zijn ontleend aan : 

C. Jutte (198 1 ) . Een bijdrage tot de kennis van 

de verspreiding en oecologie van de Planor bidae 

(Mollusca) in Nederland. -- Doctoraal verslag 

RU Leiden I Rijksmuseum van Natuurlijke Histo

rie , Leiden : 1-53. 
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Fig. 1. Totaalkaart Fig . 2. Anisus Jeucostomus 

Fig. 3. Anisus vortex Fig. 4. Anisus vorticulus 
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Fig. 5 . Armi ger crista Fig . 6 . Bathyomphal us contor tus 

Fig . 7 . Gyraulus albus Fig. 8. Gyraulus laevis 
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Fig . 9. Gyraulus riparius Fig. 10 . Hippeutis complanatus 

Fig. 11 . Planorbarius corneus Fig. 12 . Planorbis carinatus 
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Fig. 13 . Planorbis planorbis 

Fig . 14 . Segmentina nitida 
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VERSLAGEN DOCTORAAL-ONDERWERPEN 

Koster, A., 1980. Enkele gegevens over de ver

spreidin g en oecologie van de soorten van het 

bijengeslacht Hylaeus in Nederland (Hymenoptera 

Apoidea). -- Lab. Zool. Oecologie en Taxono

mie, RU Utrecht I Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Leiden: 1-65. 

Koster, A., 1981. De bijen van het genus 

Hylaeus (Colletidae) in Nederland. Rijks-

museum van Natuurlijke Historie, Leiden I 

Lab. Zool. OecologieenTaxonomie, RU Utrecht: 

1-320. 

In het kader van een doctoraal-onderwerp (bio

logie) heeft A. Koster al het materiaal van 

maskerbijen uit Nederland, aanwezig in open

bare col l ecties, bewerkt. Bovendien heeft hij 

veel nieuw materiaal verzameld. 

Over het eigen verzamelwerk handelt het eerste 

verslag; het tweede is het eindrapport . Beide 

dragen veel bij tot de kennis van deze dier

groep in ons land, niet a l leen betreffende de 

verspreiding, maar ook wat betreft de oecolo

gie . 

Het eerste rapport is op kleine schaal verspreid 

naar enkele bibliotheken. Het ligt in de bedoe

ling het tweede verslag uit te geven in de se

rie Nederlandse Faunistische Mededelingen . De 

gegevens zijn opgenomen in het computerbestand 

van EIS- Nederland . 

Huijbregts, J . , 1981 . De Nederlandse soorten van 

het genus Cercyon Leach (Coleoptera: Hydrophili 

dae). -- Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Intern Rapport: 1-62, 21 kaarten. 

De kevers van het geslacht Cercyon leven in mest, 

rottend materiaal en op vochtige p l aatsen. Er 

zijn uit ons land 21 soorten bekend. Tijdens dit 

onderzoek werden niet minder dan 14.000 exempla

ren bestudeerd . Van elke soort wordt een com

pleet overz i cht van de vangplaatsen gegeven, ter

wijl bovend ien een tabel tot de soorten is t oe-

gevoegd. Enkele kaartjes en conclusies werden al 

gepubliceerd in Nieuwsbrief 10 : 79-80; de rest 

wor dt gepubliceerd in Zoologische Bijdragen . 


