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Een pleistocene vondst van Pisidium conventus Clessin in

Nederland en de huidige geografische verspreiding van deze

soort in Europa

Parijs

J.G.J. Kuiper

Van de thans in Nederland levende Pisidium-soorten zijn P. persona-

tum Malm, P. pulchellum Jenyns, P. pseudosphaerium Schlesch en

P. tenuilineatum Stelfox tot nu toe niet in pleistocene afzettingen
binnen onze grenzen aangetroffen, wel echter in aangrenzende -landen.

Aan de lijst van pleistocene soorten van Nederland is onlangs een

Uit het Pleistoceen van Nederland waren tot voor kort 13 soorten

van het geslacht Pisidium C. Pfeiffer, 1821, bekend nl.:

P. amnicum (Muller)

P. casertanum (Poli) = cinereum Alder

en inclusief ponderosum Stelfox

P. clessini Neumayr = astartoides

Sandberger
P. henslowanum (Sheppard)
P. hibernicum Westerlund

P. lilljeborgii Clessin

P. milium Held

P. moitessierianum Paladilhe

P. nitidum Jenyns
P. obtusale (Lamarck) en lapponicum

Clessin

P. stewarti Prashad = vincentianum

Woodward

P. subtruncatum Malm

P. supinum Schmidt

Van de genoemde soorten behoren P. clessini, P. lilljeborgii en

P. stewarti niet meer tot de levende fauna van ons land. P. clessini is

sinds het begin van het Holoceen vermoedelijk uitgestorven. P. stewarti

is, naar mijn mening, een autochthoon Aziatische soort, die in het

laatste Interglaciaal tot in West-Europa migreerde en zich in het begin
van het Holoceen weer oostwaarts terugtrok. P. lilljeborgii is een holarc-

tisch verspreide soort, die in Europa voornamelijk het litoraal van de

grote meren bewoont.
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veertiende soort toegevoegd, nl. P. conventus Clessin, 1877. De Heer

G. Spaink van 's Rijks Geologische Dienst te Haarlem was zo vriendelijk

mij het betreffende materiaal ter bestudering voor te leggen. Het was

verzameld in het zg. Brabantse leem, op ongeveer 3,7 meter diepte
in een funderingsput bij het gehucht Eckart ten Noorden van Eind-

hoven (Spaink, 1972a, 1972b). De geologische ouderdom van deze laag
werd bepaald op Weichselien. Van P. conventus werden meer dan 200

exemplaren (doosjes en losse kleppen) verzameld. In hetzelfde monster

werden voorts, in overigens veel geringer aantal, aangetroffen: Pisidium

casertanum, P. hibernicum en P. subtruncatum, alsmede een bescha-

digde schelp van Planorbis acronicus Férussac (det. Spaink).
Deze ontdekking is om twee redenen interessant, l

e
omdat het pas

de derde pleistocene vondst van P. conventus in Europa betreft, 2
e

omdat de Brabantse vindplaats ver buiten het huidige verspreidings-

gebied dezer soort ligt.

Over de twee andere fossiele vindplaatsen teken ik, ter vergelijking

met die van Eindhoven, in het kort het volgende aan.

De eerste pleistocene vondst van P. conventus stamt uit de sedimen-

ten van het voormalige ondiepe meer van Aschersleben bij Halle in

Oost-Duitsland. In de bruinkoolgroeven Königsaue en Nachterstedt

aldaar onderzocht Mania (1973) een limnisch profiel van 20 meter

dikte, dat een uitzonderlijk volledig beeld bleek te geven van de kli-

maatsschommelingen in het betreffende gebied vanaf het hoogtepunt
van het Eemien tot heden, een tijdsbestek van 100.000 tot 130.000

jaar. Hierin beslaat het Weichselien ongeveer de periode van -- 70.000

tot — 10.000 jaar. Mania onderscheidt in het Weichselien van Aschers-

leben tien stadiale arctische fasen en negen interstadiale fasen met een

subarctisch tot koel, gematigd continentaal klimaat. In de interstadiale

horizons werden grote hoeveelheden schelpen van zoetwatermollusken

verzameld. Pisidiums waren er buitengewoon talrijk. Een gedeelte van

dit materiaal, omvattend ongeveer 10.000 exemplaren, heb ik onder-

zocht. Het bevatte tien Pisidium-soorten, waarvan P. conventus met ca.

1j% van de totale hoeveelheid, het zeldzaamst was. De soort werd

slechts in de interstadiale horizons 111 (— 40.000 jaar) en IV (— 32.000

jaar) verzameld, en wel in gezelschap van vier andere Pisidium-soorten,

nl. P. casertanum, P. henslowanum inappendiculatum, P. lilljeborgii en

P. subtruncatum. De lacustriene soort P. lilljeborgii was er verreweg het

talrijkst.
Over de tweede pleistocene vondst van P. conventus in Europa

(fig. 1, F2) is veel minder gedetailleerde informatie beschikbaar dan
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over die van Aschersleben. Het materiaal is afkomstig van enkele tiental-

len handboringen, gedaan tussen 1916 en 1970, in een oud diep veen,

het zg. White Bog, bij het dorpje Killough in Noord-Ierland(Kuiper,
1971; Stelfox e.a., 1972), gelegen in een fluvio-glaciaal drumlinland-

Fig. 1. Verspreiding van Pisidium conventus Clessin in Europa. Nrs. 1-20, recente

verspreiding; nrs. F1-F3, pleistocene vondsten. Nr. 1, Zwarte Woud (2 localitei-

ten). Nr. 2, Vogezen (2 loc.). Nr. 3, Jura (3 loc.). Nr. 4, Zwitserse vooralpen en

Rätikon (14 loc.). Nr. 5, Engadin (2 loc.). Nr. 6, Hohe Tauern (2 loc.). Nr. 7,

Zuid-Beieren en Salzkammergut (17 loc.). Nr. 8, Noord-Italiaanse meren (6 loc.).

Nr. 9, Rhône-bassin (3 loc.). Nr. 10, Mazoerische meren (4 loc.). Nr. 11, Noord-

Duitse morainemeren (2 loc.). Nr. 12, Wales (3 loc.). Nr. 13, Lake District

(4 loc.). Nr. 14, Schotse Hooglanden (6 loc.). Nr. 15, ZW Ierland (1 loc.). Nr. 16,

Ulster (2 loc.). Nr. 17, Faröer (2 loc.). Nr. 18, Fennoscandinavisch areaal. Nr. 19,

Nova Zembla (1 loc.). Nr. 20, centraal Rusland (1 loc.). Fossiele vondsten: F1,

voormalige Ascherslebener See bij Halle; F2, White Bog bij Killough; F3, Eckart

bij Eindhoven. De gestippelde lijnen geven de grootste uitbreiding aan van het

fennoscandinavische landijs en van de alpiene gletschers tijdens het Weichselien.
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schap. Weliswaar leverden deze boringen een omvangrijke hoeveelheid

mollusken op, doch pollenanalyses, C
14

-dateringen en ostracoden-

onderzoek zijn er tot nu toe niet gedaan, zodateen vergelijking met de

resultaten van Aschersleben slechts oppervlakkig mogelijk is. De hori-

zons, waarin Pisidiums zijn aangetroffen, werden, op grond van het

onderzoek van plantenresten door G.F. Mitchell te Dublin, gedateerd
als "Late Glacial", vermoedelijk in de laatste fase van het Weichselien.

Totaal werden ruim 13.000 Pisidiums van het White Bog onderzocht.

Deze bleken te behoren tot negen soorten. P. conventus werd zeer

sporadisch (f% van het totaal) aangetroffen in verschillende monsters

op diepten variërend van \ tot 2\ meter onder het maaiveld. In het

White Bog leefde P. conventus in gezelschap van een groter aantal

Pisidium-soorten dan in Aschersleben, ni. P. casertanum, P. hibernicum,

P. lilljeborgii, P. milium, P. nitidum, P. obtusale, P. subtruncatum, ter-

wijl slechts één maal een klep van de in het White Bog zeer zeldzame

P. steward (= vincentianum)aangetroffen werd.

Het relatief geringe aantal exemplaren van P. conventus in de series

van Aschersleben en van het White Bog, evenals de tere schelp en het

smalle slot, doen vermoeden, dat de soort er niet onder optimale

omstandigheden geleefd heeft, en dat de relatief individuenrijke popula-
tie uit de ontsluiting van Eindhoven met iets steviger schelpen en meer

ontwikkelde slotelementen, gunstiger levensvoorwaarden vond. Met het

oog hierop zou het interessant zijn de thanatocoenose van het Brabantse

leem nader te onderzoeken eno.m. pollenanalyses uit te voeren.

Conchologisch kan het volgende over P. conventus van Eindhoven

opgemerkt worden. De schelp is iets boller dan van de formatypica en

ook relatief korter (fig. 2). Veel exemplaren hebben groeilijnen, hetgeen

op groeionderbrekingen wijst. De umbo is breed en laag, en steekt

alleen bij volgroeide individuen boven de bovenrand uit (fig. 2a, b). De

slotplaat is niet zo smal als in de vorm van Aschersleben (vgl. Kuiper,
1968, figs. 37, 38) en van het White Bog (Stelfox e.a., 1972, figs.
13-16), en de slottanden zijn meer ontwikkeld. De lange C3 is kenmer-

kend voor de soort, evenals de betrekkelijk ver uiteen liggende, korte

C4 en C2. Deze laatste is dikwijls plooivormig verbonden met A2. Het

gedeelte van de slotplaat achter de cardinale tanden is aanmerkelijk

langer dan het gedeelte ervoor. De ligamentgroeve is zeer smal en aan

beide zijden toegespitst. Enkele afmetingen volgen: L 2.4 mm,

H 2.1 mm, D 1.7 mm; L 2.1 mm, H 1.9 mm, D 1.5 mm; L 1.9 mm,

H 1.6 mm, D 1.2 mm.

Er is, mijns inziens, geenreden hier een subspecies te onderscheiden.

Locale verschillen tussen populaties zijn een veel voorkomend verschijn-
sel bij de zich parthenogenetisch voortplantende Pisidium-soorten.
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Tussen de losse kleppen bevonden zich ook verscheidene doosjes,

hetgeen er op wijst, dat de dieren ter plaatse geleefd moeten hebben in

water met weinig of geen stroming. Een aantal schelpen bezit zelfs nog

het periostracum of gedeelten daarvan.

Voor het begrijpen van fossiele vondsten is de kennis van de huidige

verspreiding nuttig. In determineerboeken is echter het areaal van

P. conventus slechts globaal aangeduid. Daarom geef ik hier een meer

gedetailleerd overzicht. Het is mijn bedoeling uitvoeriger op het cen-

traaleuropese voorkomen van P. conventus in te gaan in twee afzonder-

lijke publicaties resp. over de Pisidiums van de hoge Alpen (in druk) en

over die van de vooralpenmeren.

Fig. 2. Pisidium conventus Clessin uit het Brabantse leem (Weichselien) bij Eind-

hoven. Verklaring der tekens: rechter klep (b), A1 en A3, voorste laterale tanden;

C3, centrale tand; P1 en P3, achterste laterale tanden; L, ligamentgroeve; linker

klep (a): A2, voorste laterale tand; C2 en C4, centrale tanden; P2, achterste

laterale tand; L, ligamentgroeve;c, buitenaanzicht linkerklep; d, dwarsprofiel.
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De hieronder gebruikte getallen van subarealen corresponderen met

die van fig. 1. Een twintigtal vindplaatsen van de subarealen 4, 7 en 8

was nog niet eerder gepubliceerd.
— 1. Zwarte Woud (2 localiteiten): Titisee en Feldsee (Meier-Brook,

1963-. 24).

— 2. Vogezen (2 loc.): Lac de Longemer en Lac de Gérardmer (idem).

— 3. Jura (3 loc.): Lac de Joux (Favre, 1927: 300), Lac de Neuchatel

(Favre, 1941: 87), Lac de Bienne (Odhner, 1923: 33).

— 4. Vooralpenmeren en enkele alpenmeren in O. Zwitserland en Ra-

tikon, afwaterend in de Rijn (14 loc.): Zürichsee (Odhner, 1923:

3 3), Brienzer See, Thuner See, Lungern See, Sarner See, Alp-
nacher See, Aegeri See, Zuger See, Greifen See (alles leg.

J. Lundbeck, 1928) en Vierwaldstattersee; voorts Bodensee,

Klöntaler See, Walensee; Lünersee in Ratikon (Schmassmann,

1924).

— 5. Engadin (2 loc.): Silvaplana See en Silser See (Kuiper, 1966:

15 3), beideafwaterend via de Inn in de Donau.

— 6. Hohe Tauern (2 loc.): Grünsee en Tauernmoossee, beide via de

Salzach afwaterend in de Donau.

— 7. Meren van zuidelijk Beieren en Salzkammergut (17 loc.): Achen-

see, Heiterwangersee, Plansee, Weissensee, Alpsee b. Füssen,

Alatzsee, Eibsee, Chiemsee, Tegernsee, Ammersee, Kochelsee,

Starnbergersee, Attersee, Mondsee, Fuschlsee, Halstattersee;

voorts de meest oostelijke alpiene vindplaats, de Lunzer Untersee

(Hadl, 1969) in de Oostenrijkse Alpen; al deze meren behoren

tot het Donausysteem.

— 8. Noord-Italiaanse meren (6 loc.); Lago Maggiore (Lenz, 1954:

304), L. di Garda, L. di Como, L. di Mergozzo (Bonomi & Rug-

giu, 1966; 183), L. di Ledro (Girod, 1972), L. di Tovel (leg.

D. Ruggiu, 1969), alle behorend tot het systeem van de Po.

— 9. Rhóne-bassin (3 loc.): Meer van Genève (Favre, 1927), Lac

d'Annecy (Odhner, 1923: 33), Lac du Bourget (Favre, 1940:

347).

— 10. Mazoerische merenvlakte (4 loc.): drie in Polen nl. Taltowisko-

meer en Babientymeer (Berger, 1960: 49), Wigrymeer (Feliksiak,

1938: 483); het Obelimeer in Litauen(Schlesch, 1942: 354).

— 11. Morainemeren in de Noord-Duitse vlakte (2 loc.): Stechlinsee, in

Brandenburg (Meier-Brook & Mothes, 1966: 486) en Miedwiesee

(= Madüsee) b. Szczecin (= Stettin) in Pommeren, thans Polen

(collectie auteur nr 3783 in Zoöl. Mus. Amsterdam).

— 12. Wales (3 loc.): Ffynnon Felen in Cwm Glas (Oldham, 1932: 275;

Ellis, 1940: 60), Llyn Glas in Cwm Clogwyn (idem), Llyn Cwm

Clyd on Y Garn in Nant Ffrancon (idem).
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— 13. Lake District (4 loc.): 3 in Westmorland nl. Brown Cove Tarn,

Red Tarn en Grisedale Tarn (Oldham, 1938), 1 in Cumberland

nl. "pool at Grange-in-Borrowdale" (Oldham, 1938).

—
14. Schotse Hooglanden (6 loc.): Loch Ness (Oldham, 1932: 276),

Loch Vennacher (Ellis, 1940: 60), Loch Rannoch (Dance, 1957:

191), Loch Lomond (Russell Hunter & Slack, 1958), Loch

Choin (Ellis, 1953), Loch cé Glais (Oldham, 1932: 274).

— 15. Brandon Mountain in ZW Ierland (1 loc.): Conmaknock tarns

(Oldham, 1932: 274).

— 16. Ulster (2 loc.): Lough Barra, in Donegal (Kerney, 1968: 346) en

Lough Aguse in Fermanagh (Kerney, 1969: 57).

— 17. Faröer (2 loc.): S0rvagsvatn, op eiland Vaag0, en Vaturvatn, op

eiland 0ster0 (Fog, 1971: 4).

— 18. Fennoscandinavisch areaal, waarvan de in fig. 1 aangegeven gren-

zen gebaseerd zijn op de samenvattende gegevens van Odhner

(1923, 1937, 1940) en op het omvangrijke door mij zelf onder-

zochte materiaal uit Noorwegen en Zweden.

— 19. Nova Zembla (1 loc.): Lomvatn (Odhner, 1923).

— 20. U.S.S.R.: Svjatojemeer bij Murom, 7 ex. leg. W. Shadin, det.

A.W. Stelfox, volgens schriftelijke mededeling d.d. 2.II.1974 van

de Russische malacoloog Y. Starobogatov, die eraan toevoegt in

dit materiaal twee vormen zonder overgangen te onderscheiden,

welke beide zouden afwijken van de bekende beschrijvingen en

afbeeldingen.

P. conventus is niet gevonden in de Pyreneeën, noch in de diepe

bergmeren van de Apennijnen, waarvan ik veel materiaal uit de diepere

zones heb onderzocht. Ook op IJsland en Groenland is deze soort tot

nu toe niet waargenomen. Mede uit een oogpunt van zoögeografische

dynamiek zou het interessant zijn na te gaan, of P. conventus in de

geologisch jonge kratermeren van Auvergne leeft.

In het nearctische deel van het verspreidingsgebied komt P. conven-

tus voornamelijk voor in het uitgestrekte gebied van de Great Lakes tot

in het subarctische en arctische klimaat. Een opsomming der vindplaat-

sen in Canada geeft Clarke (1973: 210). De noordelijkste localiteit in

Canada is het Zeta Lake (71 N, 106 38'W) op Victoria-eiland. Voorts is

P. conventus verzameld op de Aleoeten (Odhner, 1939) en in drie

geisoleerd gelegen bergmeren in de Rocky Mountains en in het Cas-

cadengebergte (Heard, 1963; Herrington, 1962).

Van Azië is slechts één vondst met zekerheid bekend: Odhner

(1937: 271) meldt P. conventus uit het Teletskoyemeer (51 30'N,

87 30'E) in het Altaigebergte. In het Baikalmeer is de soort tot nu toe
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niet gesignaleerd. De door Odhner als P. conventus gedetermineerde en

in het Museum te Leningrad bewaarde exemplaren, die hij van

M. Koshov ontvangen had, zouden, aldus Starobogatov (brief d.d. 2.II.

1974), niet tot deze soort, doch tot P. raddei Dyb. behoren. Zelf

onderzocht ik ook verscheidene series Pisidium uit het Baikalmeer

eveneens afkomstig van M. Koshov, met hetzelfde negatieve resultaat.

Starobogatov deelde mij voorts mede, dat hij in het omvangrijke door

hem onderzochte Siberische materiaal nimmer P. conventus had gevon-

den.

Op grond van de bovenstaande gegevens kan men de verspreiding van

P. conventus eigenlijk niet circumpolair noemen, zoals wel gedaan
wordt. Beter lijkt het mij, van een holarctische verspreiding te spreken

(fig. 3).

Of het hier geschetste centraaleuropese areaal, dat ontleend is aan

soms tientallen jaren oude gegevens, nog volkomen intact is, is een open

vraag. P. conventus heeft een oligotroof zuurstofrijk milieu met con-

stant lage temperatuur nodig, en blijkt gevoelig te zijn voor vervuiling

van het water. De verregaande recente eutrofiëring van veel grote meren

als Lac du Bourget, Lac d'Annecy, Bodensee, Lac Léman, Lago Mag-

giore, Lago di Como enz. bedreigt deze soort met plaatselijke uitroeiing.

Terwijl bijvoorbeeld in het door Lundbeck in 1928 in het Lago Mag-

giore verzamelde materiaal P. conventus een algemene verschijning was,

is de soort in het dregmateriaal van D. Ruggiu in 1970 en 1971 uiterst

zeldzaam. In 115 door mij onderzochte monsters was P. conventus

slechts op twee stations, telkens met één exemplaar, vertegenwoordigd.
Van 50 tot 350 meter diepte trof ik er alleen nog maar P. personatum

aan, welke soort ten aanzien van eutrofiëring veel toleranter is dan

P. conventus.

De noordelijkste localiteit van het gehele holarctische areaal is het

meer Lomvatn (73 ÏS'N) op Nova Zembla (Odhner, 1923); het zuide-

Fig. 3. Holarctische verspreiding vanPisidium conventusClessin.
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lijkste het Cayuga Lake (42°30'N), in de staat New York (Heard,

1963). In Europa is het Gardameer(45 30'N) de zuidelijkste localiteit.

De diepste vondst is afkomstig uit het Lago Maggiore: tot 350 m

diep (Lenz, 1954).

De hoogste vindplaatsen van het gehele areaal liggen in Europa: de

Tauernmoossee (Hohe Tauern), 2003 m; de Lünersee (Allgauer Alpen),
1930 m; de Grünsee (Hohe Tauern), 1714 m; de Silser See (Bernina

Alpen), 1800 m; de Silvaplana See (Bernina Alpen), 1794 m. De hoog-
ste localiteit in Scandinavië is het meer Gjuvvatn, 1837 m, in zuidelijk

Noorwegen (Ökland, 1971: 139).

Van 800 tot 1200 m hoogte zijn in Centraal-Europa slechts tien

localiteiten bekend. Alle andere vindplaatsen van P. conventus buiten

het fennoscandinavische areaal liggen beneden de isohypse van 800

meter. In Centraal-Europa (fig. 1, subarealen 1 t/m 9) liggen 27 locali-

teiten tussen 400 en 800 meter hoogte, en negen beneden 400 meter. In

aanmerking nemende, dat er in de Alpen slechts zes localiteiten bekend

zijn van hoger dan 1000 meter, terwijl het aantal alpenmeren boven het

genoemde niveau vele duizenden bedraagt, kan men P. conventus be-

paald niet een typisch alpiene soort noemen. Wel is het een typische
soort van de vooralpenmeren. De bij P. conventus vaak gebruikte areo-

grafische term "arctisch alpien" kan dan ook beter vervangen worden

door "boreo-prealpien".

Er zijn twee verschijnselen, die steun hebben gegeven aan de veron-

derstelling, dat P. conventus in Centraal-Europa een ijstijdrelict zou

zijn, nl. ten eerste, het uitsluitend in diep water voorkomen van deze

koud-stenotherme soort in de vooralpenmeren, en ten tweede, de opval-
lende discontinuiteit in haar geografische verspreiding. Odhner (1923:

6) stelt, dat “P. conventus is a true arctic species, having its most

favourable conditions in N. Norway. In the southern districts it is a relic

from the late glacial epoch, which has been able to survive until present

time by finding refuge in the cold regions in deep lakes. This is also the

case in the alpine lakes, where conventus lives abundantly". Germain

(1931: 711) sluit zich hierbij aan, wanneer hij P. conventus in Midden-

Europa "une espèce relicte de 1'époque glaciaire" noemt.

Er zijn echter waarnemingen, die tot voorzichtigheid manen. In de

eerste plaats kan men bezwaarlijk van een ijstijdrelict spreken, wanneer

ook maar bij benadering niet bekend is, welk areaal P. conventus tijdens
de laatste ijstijd bezette. Toen Odhner en Germain hun hypothesen
formuleerden, was er zelfs nog geen enkele pleistocene vondst van

P. conventus bekend! De drie thans bekende vindplaatsen liggen alle in

de periglaciale zone van het fennoscandinavische Weichselien-landijs.
Tot op heden is niet bekend, of P. conventus tijdens het Weichselien in

Midden-Europa voorkwam. De veronderstelling, dat P. conventus er
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toen, zoals nu in de arctische streken het geval is, ook de litorale zone

en ondiepe randwateren van meren bewoond zou hebben, en dat hij
zich, bij het warmer worden van het klimaat in dieper liggende refugia

terug getrokken zou hebben, wordt niet bevestigd door de onderzoe-

kingen van Favre (1935: 373), die op grond van talrijke boringen in het

bekken van Genève tot de slotsom gekomen was, dat P. conventus zich

pas in het meer van Genève is gaan vestigen, nadat de Rhónegletscher
zich teruggetrokken had, en dat de soort er nimmer de litorale zone

bewoond heeft. Volgens Favre heeft P. conventus zich direct in het

profundaal gevestigd. De enige hier mogelijk lijkende verklaring is, zoals

ook Favre aanneemt, transport door middel van watervogels. Dat zou-

den dan, mijns inziens, voornamelijk futen zijn, waarvan bekend is, dat

zij, bij het zoeken van voedsel op de bodem, zeer diep kunnen duiken

(Glutz von Blotzheim, 1962: 168). Biochore verspreiding is een veelal

onderschatte factor in de verklaring van vooral bij Pisidiums algemeen
voorkomende discontinuïteitenin het verspreidingsgebied.

Ook in eenaantal andere gevallen is postglaciale migratie van P. con-

ventus zonder meer duidelijk. Reeds Zschokke (1900: 361) vestigde

hierop de aandacht: "Unsere heutigen Hochgebirgsseen sind in An-

schluss an die Glazialzeit entstanden und ihre Bevölkerung entstammt

ebenfalls post-glazialer aktiver und passiver Einwanderung". Odhner

(1937: 270) wijst er op, dat P. conventus zich eerst in de meren van

Halland, Zuid-Zweden, heeft kunnen vestigen, na de regressie van de

postglaciale Littorina-zee.

Het voorkomen van P. conventus op twee eilanden van de afgelegen
Faröer (Fog, 1971) kan mijns inziens alleen door vogeltransport ver-

klaard worden, en wel na het Weichselien.

Het Noord-Italiaanse Lago di Ledro is een natuurlijk stuwmeer,

ontstaan door afdamming door een randmoraine van de laatpleistocene

Gardagletscher (Girod, 1972: 26). Ook hier kon dus immigratie eerst in

geologisch vrij recente tijd plaats vinden.

Een overigens zeldzaam voorbeeld van zeer recente vestiging is

P. conventus in de Brown Cove Tarn, een kunstmatig gevormde plas op

ongeveer 700 meter hoogte in het Lake District (Oldham, 1938).

Samenvattend, meen ik:

l
e

, dat, gezien de huidige stand van onze kennis, de verspreiding van

P. conventus beter als holarctisch dan als circumpolair gekenmerkt kan

worden;

2
e

, dat het Europese areaal van P. conventus veeleer boreo-prealpien
dan arctisch-alpien is;

3
e

,
dat er in midden Europa tot nu toe geen pleistocene vondsten van
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P. conventus bekend zijn en dat daarom de ijstijdrelict-hypothese voor

deze soort prematuur is;

4
e

,
dat, gezien de zoögeografische dynamiek van P. conventus, voor

elke middeneuropese localiteit afzonderlijk bepaald zou moeten wor-

den, of het een glaciaal refugium dan wel een min of meer recente

vestiging zou betreffen.
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Summary

Mr. G. Spaink (1972a, b), Rijks Geologische Dienst, Haarlem, Netherlands,

collected a large series of fossil (Weichselian) shells of P. conventus Clessin in a

boring near the city of Eindhoven. This is the third Pleistocene record for this

species in Europe (fig. 1, locality F3). All three are from periglacial deposits of

the last glaciation.
A description of the Recent distribution of the species with many new

localities in central Europe is given.
Outside the Fenno-scandinavian main area, so far 77 localities (lakes and tarns)

are known in Europe. The 51 central European localities are situated in the

drainages of the Rhine (fig. 1, nos. 1-4), the Danube (fig. 1, nos. 5-7), the Po

(fig. 1, nr. 8) and the Rhône rivers (fig. 1, no. 9) respectively.
The northernmost localities for P. conventus are lake Lomvatn (73°15’N),

Novaya Zemlya, USSR (Odhner, 1923), and Zeta Lake (71°N 106°38’W), Vic-

toria Island, Canada (Heard, 1963). The most southerly localities are Cayuga Lake

(42°30’N), N.Y., USA (Heard 1963) and in Europe Lake Garda (45°30’N), Italy.
The highest locality of the whole area lies in the Alps: Tauernmoossee (2003

m.s.m.) in the Hohe Tauern. The highest locality in the Fenno-scandinavian area is

lake Gjuvvatn (1837 m alt.) in southern Norway (Ökland, 1971). The altimetric

situation of the 51 central European localities is as follows:

36 localities below 800 m altitude,
10 localities between 800 and 1200 m altitude,

no localities between 1200 and 1600 m altitude,
5 localities between 1600 and 2000 m altitude.

Taking into consideration the fact that 80% of these localities are situated

outside the alpine ranges, and moreover that only a small part of the species area
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lies in the arctic zone (fig. 1), the often used areographic definition “arctic-

alpine” should be replaced by the term “northern pre-alpine”. The general
distribution of P. conventus is traditionaly called “circumpolar”, but as fig. 3

shows, the term “holarctic” is more appropriate.
The deepest records are from the Lago Maggiore, to 350 m. (Lenz, 1954), and

Lake Geneva and Lake of Constance, both to 300 m. (Zschokke, 1911: 157).
P. conventus has often been considered a glacial relict in central Europe.

However, the author cites a number of cases of post-glacial migration of this

species in the alpine region. In his opinion, transportation by means of birds is an

underestimated factor in the interpretation of the discontinuous distribution.

There is still no evidence for the glacial relict hypothesis of P. conventus in central

Europe.


