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Een vreemde gast in de meterkast

Edi Gittenberger

In the crawl space of his house the athour succeded in breeding the snail Balcanodiscus cerberus, a species collected from the

Maroneia cave in Greece (Thracia).
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Achter onze voordeur, in het ouderwetse halletje, be-

vindt zich onder een houten luik onder de vloermat, een

vochtige donkere ruimte met daarin de waterverbruik-

meter, een soort meterkast dus. Het is waarschijnlijk het

meest stabiele milieu in het hele huis, altijd donker en

heel vochtig, met gebufferde schommelingen in tempe-

ratuur. In dat namaak grottenmilieu staat sinds april dit

jaar een klein terrarium met wat bodemmateriaal, rotten-

de takjes, wortels, bladeren. Daar leeft nu al maanden

een volwassen exemplaar van Balcanodiscus cerberus

Riedel, 1985, verzameld in de grot van Maroneia, de

type-localiteit in Grieks Thracië. Ik verzamelde het dier

in een nauwe gang naast de helaas hermetisch afgeslo-

ten ingang tot de hoofdgrot (met de autosleuteltjes op

zak, wat me werd nageroepen). Balcanodiscus hoortbij

de Zonitidae, een soortenrijke familie waarin meer soor-

ten voorkomen die erg verscholen of in grotten gevon-

den worden. Bij B. cerberus is het huisje transparant,

maar het dier is niet helemaal kleurloos. De tentakels,

met oogvlek, zijn licht blauw, evenals een zoom rond de

voet en het staarteinde van de slak. Lege huisjes waren

in de omgeving van de grot niet zeldzaam tussen en on-

der de kalkrotsen.

De kans dat B. cerberus ooit tot een plaag in Nederland-

se watermeterkastjes of kruipruimtes zal ontaarden, lijkt

me gering, al is het opmerkelijk dat zo'n extreem en-

deem zich in Leiden zelfs blijkt voort te planten. Ik heb

nl. kort geleden twee kleintjes waargenomen, verwij-

zend naar een vroegere relatie van onze slak, of op basis

van 'bij gebrek aan beter'. Dat is uiteraard onbekend.
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