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VoorwoorD

Het opvallendste kenmerk van de zoetwatermollusken is dat zij allen een eigengemaakt huisje hebben dat dient ter bescherming van het 

weke lichaam. Met name deze eigenschap leidt tot een boeiende vormenrijkdom binnen deze diergroep. Dit boek, het tweede deel in de 

serie Nederlandse Fauna, behandelt de zoetwatermollusken.

Het voorgaande Nederlandse standaardwerk voor herkenning van de zoetwatermollusken in ons land van A.W. Janssen en E.F. de Vogel 

stamt uit 1965, en heeft daarmee voor lange tijd in een behoefte voorzien. Door dit boekwerk is deze interessante diergroep voor velen 

toegankelijk gemaakt. In de afgelopen dertig jaar is er op het betreffende vakgebied echter veel nieuwe kennis en inzicht vergaard. Zo zijn 

er nieuwe soorten gevonden, is nieuwe naamgeving ingevoerd en is veel bekend geworden over het voorkomen en de verspreiding van 

zoetwatermollusken in Nederland.

Het nieuwe boek is rijk geïllustreerd met potloodtekeningen van zeer hoge kwaliteit. Door het opnemen van kleurenfoto’s, waaronder veel 

onderwateropnamen, wordt een levendig beeld geschetst van de natuurlijke verschijningsvorm en de leefomgeving van deze diergroep. De 

samenstelling en opbouw zorgen er in combinatie met de illustraties voor, dat de zoetwatermollusken voor de geïnteresseerde natuurlief-

hebber op een aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd. Door de volledigheid van dit boek is het ook van veel waarde voor vakspecialis-

ten, waaronder waterkwaliteitsmedewerkers bij de waterschappen. 

Zoetwatermollusken zijn een interessante groep uit het oogpunt van waterbeheer. Ten eerste nemen zij in het ecosysteem een belangrijke 

plaats in. Deze grazers en filteraars hebben een nauwe relatie met de hoeveelheid planten en algen.

Ten tweede is deze diergroep gevoelig voor aspecten zoals verontreiniging, inrichting en onderhoud. Het is duidelijk dat verschillende 

soorten mollusken in verschillende mate gevoelig zijn voor verontreinigingen van het water, bijvoorbeeld met zware metalen, organische 

verbindingen en voedingsstoffen. Door deze eigenschap kan deze diergroep voor bepaalde watertypen gebruikt worden als indicator voor 

de waterkwaliteit. Oeverinrichting en veranderingen van de morfologie van waterlopen, bijvoorbeeld kanalisatie en hermeandering zijn 

direct van invloed op de samenstelling van de molluskenfauna in de betreffende wateren. In dit opzicht vormt deze groep een weerspiege-

ling van de vormgeving van het watersysteem. Tenslotte is ook het onderhoud van oppervlaktewater van invloed op deze diergroep. Bij de 

schoning van de watergangen wordt bijvoorbeeld een deel van de leefomgeving verwijderd. Door het onderhoud, waar mogelijk, op aange-

paste wijze uit te voeren kunnen de effecten worden verkleind.

De combinatie van het belang van mollusken in het ecosysteem met de gevoeligheid voor verschillende factoren, maakt dat deze diergroep 

een informatiebron kan zijn ten behoeve van het functioneren van het watersysteem. Langs deze weg kan dit boek over de zoetwatermol-

lusken een bijdrage leveren aan een goed beheer van het oppervlaktewater.

Ir a.J.a.m. segers
Voorzitter Unie van Waterschappen 

VoorwoorD BIJ De tweeDe Druk

In 1998 verscheen de eerste druk van De Nederlandse Zoetwatermollusken, die al na enkele jaren uitverkocht was. Een vrijwel ongewij-

zigde herdruk zou voor de hand liggen, ware het niet dat er kort na 1998 twee omvangrijke publicaties verschenen met tal van biologische 

en nomenclatorische gegevens over Europese zoetwatermollusken (FALKNER ET AL., 2001; GLöER, 2002). Hierdoor ontstond er behoefte aan 

meer dan een eenvoudige heruitgave met enkele correcties. Echter, een heel nieuw boek zou jaren op zich moeten laten wachten en dat niet 

alleen om redenen van financiële aard. Een aantal bijna klassiek te noemen biologisch-systematische problemen is nog steeds niet opgelost. 

Zo vormen bijv. de Anisus- en de Radix-soorten in Nederland en elders nog steeds een probleem, en waar de diverse Stagnicola-soorten in 

ons land voorkomen is ook nog onduidelijk. Op veel plaatsen zou bovendien weer eens grondig geïnventariseerd moeten worden. Waar dat 

gebeurde, zoals op de waddeneilanden, kwamen interessante nieuwe gegevens aan het licht (publicaties in De Kreukel en Spirula). Stagni-

cola fuscus (C. PFEIFFER, 1821) bleek ook in Nederland voor te komen. De status van Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus (S. STUDER, 1820) als ‘ei-

gen’ soort, is inmiddels ook duidelijker geworden. Ook de naamgeving en de systematische indeling vragen om een meer dan oppervlak-

kige aandacht. Bijna 250 jaar nadat Linnaeus een eerste stap in de richting van een internationaal geaccepteerde, wetenschappelijke naam-

geving zette, blijkt dat ideaal bij de zoetwaterslakkensoorten nog lang niet bereikt. Voor een grondige aanpak van al deze zaken is momen-

teel onvoldoende menskracht beschikbaar.

Het voor u liggende boek is grotendeels een heruitgave in de letterlijke zin van het woord, geen bewerking. Een aantal storende fouten uit 

de eerste druk is gecorrigeerd. De naamgeving is ongewijzigd gebleven. Echt nieuw is alleen de tabel achterin het boek (bijlage 5) met we-

tenschappelijke namen die de talrijke nomenclatorische verschillen tussen dit boek en de twee genoemde publicaties weergeeft. Dat gebeurt 

zonder nader commentaar. Bij Falkner et al. (2001) gaat het om een naamlijst die ooit algemeen gebruikt zou moeten gaan worden. Glöer 

(2002) geeft een grondige bewerking van de  zoetwaterslakkenfauna, met uitvoerige beschrijvingen en tal van zeer bruikbare illustraties, 

zonder in alle gevallen de naamgeving van Falkner et al. (2001) te volgen.

Bij de nomenclatorische verschillen gaat het om de status als genus of subgenus, het gebruiken van subgenera, de acceptatie als ondersoor-

ten, en afwijkende soortnamen. De volgorde waarin de taxa worden opgesomd varieert ook sterk tussen de diverse auteurs, wat samenhangt 

met de indeling in hogere taxa. Ook op dit laatste punt kan niet worden ingegaan.

De door Falkner et al. (2001) gebruikte naamgeving is af en toe gebaseerd op nog niet gepubliceerde onderzoeksresultaten.  Daardoor is het 

vooralsnog onmogelijk om bijv. de diverse ondersoorten van de grote tweekleppigen in Europa op basis van literatuurgegevens te onder-

scheiden, hoewel hun namen wel genoemd worden. Nog veel lastiger is de situatie geworden bij het genus Radix, waar nauwelijks bekende 

‘nieuwe’ namen voor slecht bekende soorten (?) worden gebruikt. Het genus Anisus spant echter de kroon, door een inmiddels dermate 

verwarrende naamgeving in de uiteenlopende publicaties, dat het zonder een ‘sensu’ onmogelijk geworden is om aan de weet te komen wat 

er bedoeld wordt. Daar komt nog bij dat de status van enkele moeilijk herkenbare Anisus-vormen, al dan niet als biologische soorten, ook 

nog verre van duidelijk is. Kortom, er valt nog veel te doen op dit terrein, ook in Nederland.

e. Gittenberger & a.w. Janssen, 2004 Gittenberger et al. 2004. In: Nederlandse Fauna 2: 1-8
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