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Een Amerikaanse immigrant?

door J.G.J.Kuiper

Van het vlak bij de grens gelegen trappistenklooster Achelse

Kluis af, volgde ik, enkele honderden meters ten Oosten van de

Tongelreep, een landweggetje, dat, na enkele kilometers, overging
in een in de richting van het gehucht Leende lopend fietspaadje.
Ten Westen van deze overgang lag een vochtig bos van enkele hecta-

re oppervlakte. Het bestond voornamelijk uit hoge in rijen geplan-
te populieren, met een onderbegroeiing van o.m. berk, els, eik,

braam, verder watermunt, moerasspiraea, kleefkruid,enz. en in grep-
pels lis. Aan de andere zijde van dit bos stroomde de Tongelreep.
(Op de oude topogr.kaart 1930, 1:50.000 ligt dit. punt op L 0° 16’

35” en Br. 51° 19’).
Tassen grassen, bladeren en takjes verzamelde ik met de hand

een zestigtal landslakjes. Vertigo's waren er niet onder, en zo

duurde het meer dan een jaar voordat ik dit materiaal op naam

bracht. Ket monster bleek de volgende soorten en'aantallen op te

leveren: Carychium minimum 11 ex., Euconulus trochiformis 11 ex.

Cochlicopa lubrica 5 ex77 Zonitoides nitidus 2A ex.,
Zonitoides

hammonis7 ex.
,

Vallonia spec. 1 ex., Succinea putris '""2' 'ex.
,

en

Succinea oblonga 3 ex.

Een voor ons land weinig belangwekkend gezelschap dus. Behalve

deze soorten echter, kwamen er twee kleine landslakjes in voor,

ter grootte van een volgroeide Punctum, die ik aan de hand van de

bekende Westeuropeese determineerb oe ken met geen mogelijkheid
wist thuis te brengen. Het materiaal ziet er fris uit en is kenne-

lijk levend verzameld, getuige de gedroogde dierresten in de win-

ding.
Om meer gegevens omtrent deze soort in te winnen, ging ik, zo-

dra ik gelegenheid had, weer naar de bewuste vindplaats, thans ge-

wapend met een zeef. Dat was op 2 October 1944. Het terrein zag
er onveranderd uit. Een grote hoeveelheid bladeren werd gezeefd

op de plaats waar ik meende het jaar tevoren de 2 schelpjes te

hebben gevonden. Het residu werd in twee zakjes meer naar huis

gebracht en uitgezocht. De volgende soorten kwamen er in voors

Carychium minimum 33 ex., Euconulus trochiformis 22 ex., Cochli-

copa lubrica HF ex., Zonitoides nitidus "HTex.,Zonitoides

hammonis FF ex., Succ ine a oblonga 42"ex.» Punctum pygmaeum "61 ex,

Vertigo antivertigo 2- ex., Vertigo pygmaea "Tëx"., Vitrina pel-
lucida 4 ex.,Hyalinia cellaria 1 ex. Hyalinia alliaria 6 ex.

De gezochte raaH'sëlacïffcige 3oort kwam er "FïT.maaT~Hus hTet in

voor. Later bezochten, op mijn aanwijzing, successievelijk de he-

ren Venmans en Neuteboom de plek nog eens,, doch zonder succes.

De vondst zou wellicht in de rubriek "Pothoofd-slakken ,: terecht-

gekomen zijn, als niet, op de dag af vier jaar later,, een tweede

vondst gemeld werd. Daags na dè jaarlijkse excursie.van de Nederl.

Malac.Ver., die in 1947 plaats vond in.Zuid-Limburg, verzamelde

ons mödelid de heer De Smit een hoeveelheid schelpenrijk aanspoel-
sel langs"de Geul bij Geulem. Het materiaal, thuis uitgezocht,
bleek uit niet minder dan 35 Soorten land en zoetwatermollusken

te bestaan. Voor zoveaL het de huisjes van de landslakken betreft

v/aren deze stellig voor het merendeel weggespoeld uit de oever-

landen van de Geul bij hoog water. In dit zeefsel worden drie ga-

ve huisjes van de Valkenswaardse soort aangetroffen.-Het materi-

aal zag er niet zo fris uit als dat van Valkenswaard,. doch de

conservatietoestand wijst er mijns inziens toch. duidelijk op, dat

deze mollusk ergens in het Geuldal levend moet voorkomen. Hier-

mede was de kwestie plotseling weer actueel geworden!

In het najaar van 1943, op 29 September, maakte ik een excursie

langs de bovenloop van het beekje Tongelreep, tusschen Valkens-

waard (N. Br.) en de Belgische grens. Wat mij toen in hoofdzaak van

de molluskenfauna van deze smalle, tussen dorre gronden liggende
strook beekbezinking interesseerde, was het al dan niet voorkomen

van Vertigo’s.
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De grootste verrassing wachtte mij evenwel in Juli 1948. Mijn
Vrouw en ik waren toen enkele weken op slakkenvangst in het ma.la-

cologisch buitengewoon interessante Zuidelijke deel van het Zwit-

serse kanton Tessino. Op drie verschillende punten -niet ver van

de Italiaanse grens nl. bij de dorpjes Obino, San Pietro en Korco-

te, verzamelden wij in het totaal ruim honderd huisjes van dezelf-

de soort.

In het. Correspondentieblad no.28, bldz.172, werd

melding gemaakt van de Nederlandse vondsten en van de opvattingen
van dr.L.Porcart (Bazel) en dr.W.Adam (Brussel), die beiden de

schelpjes van Valkenswaard onderzochten en er de Noordamerikaanse
soort Hawaiia mi nu scula

_

(Binn-ey) in meenden te herkennen. Deze

ruim 2 mm. grote Zbnitide (niet Z.onitoide zoals abusievelijk ver-

meld op bldZrl72) is wijd verspreid in Noord- en Midden-Amerika,
komt verder voor in Japan en is gesignaleerd in broeikassen in

Engeland en Ierland. Be typa-localiteit is Ohio. De heer Adam, :

die ever enkele , van Ohio afkomstige exemplaren van H. minuscula

beschikte, deelde mij mede dat hij geen enkel verschil met de Val-

kenawaardse exemplaren kon vinden.

Tot dezelfde conclusie komon de heren Mermod en Favre (Genève)
aan wie ik onlangs enkele Tessinese exemplaren ter inzage toe-

zond. Ook zij hadden de beschikking over vergelijkingsmateriaal,
afkomstig van Ohio. TH heer Pavre lichtte zijn zienswijze in een

brief dd 14 Maart jl. als volgt tos 3 (vert . )"Uw exemplaren gelij-
ken sprekend op de onze. Zij zijn iets kleiner wat mogelijk komt

door een drogere biotoop. Hun omgangen zijn misschien minder bol

v/at hun een iets wijdere en mindeir diepe navel geeft. Doch, indien

wij Uw exemplaren en de onze bijeen gedaan hadden, geloof ik niet

dat wij ze uit elkaar hadden kunnen houden". "Wat de. aard en de

scjiulptuur van de schelp betreft zijn er geen verschillen tussen

Uw exemplaren en de onze van Amerika".

Iets minder zeker is dr.H.A-Pilsbry te Philadelphia, die de

Valken3waardse exemplaren bestudeerd heeft. G-enoemde mala coloog
schreef mij dd 1 Dec. 1948 o.m. syrort . )"Ik heb de twee toegezonden
exemplaren onderzocht en met vele monsters van Hawaiia minuscula

vergeleken. Hoewel Uw echelpen zeer veel op minuscula gelijken,
~

zijn zij gladder terwijl hun sutuur minder diep is. Ik hen geen

enkel exemplaar van minuscula tegengekomen dat er volkomen op ge-
lijkt" . De heer Pilsftry onthoudt zich dus van een CtOideel. Dat ech-

ter ook hij geaarzeld heeft, blijkt - dit mag ik in interne kring
wel verklappen - uit het feit dat hij met potlood de naam Hawaiia

minuscula op net etiKet naü xngevuld doch dit later weer heeit

uitgegomcT.

Ondanks deze unanimiteit van buitenlanders blijft men in Neder-

land twijfelen en wel op grond van het volgende. Sedert een aan-

tal jaren is er uit de kassen van enkele horti botanici in ons

land een slakje bekend, dat voor Hawaiia minuscula wordt aangezien.
De determinatie van dit kasmateriaal is o.m. door~de heer Meeuse

veelzijdig getoetst (zie eerstvolgende aflevering BASTERIA) door

vergelijking met Engels kasmateriaal en uit Amerika stammende

monsters van H.minuscula, zodat omtrent de juistheid hiervan ten

onzent wel geen twijfel meer bestaat. Dit kasmateriaal echter is

relatief aanmerkelijk groter dan het genoemde Nederlandse en

Zvrï-tserse materiaal en verschilt er ook in andere opzichten van.

De sculptuur is iets grover, de kleur van de schelp lichter.

Nu is H. minuscula in Amerika zeer variabel 5 dus zou het niet

vreemd zijnTTijvoorïïeeld in kassen een andere vorm te vinden AAS-OUVM.

in de vrije natuur, temeer waar bij adventieven nimmer het oer d

van herkomst bekend is. Vreemd blijft het dan echter weX dat het

Nederlandse en het Zwitserse materiaal, dat onder volkomen .ver-

schillende omstandigheden werd verzameld, conchyölogisch niet

uiteen te houden zijn. Het Zwitserse materiaal verzamelden, yti. j

in het gruis van voegen en gaten in een terrasmuur, op zonnige
met wijnstok begroeide hellingen, een warme, droge biotoop dus

in een bijna subtropisch klimaat.
•

••
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Er is binnenskamers het denkbeeld geopperd dat wij hier moge-

lijk met een vertegenwoordiger van het geslacht Helicodiscus
.. v w— Ü , —

■
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doen zouden hebben, met name met H. singleyanus inermis
7 ,

Baker, een

eveneens in Noord-Ajiierika voorkomenHeT'soorTT In AmerïYaanse lite-

ratuur is evenwel spreke van spirale sculptuurj ook "bij
Qe sterkste vergroting hel ik deze aan mijn materiaal niet waarge-

nomen. Vergelijkingsmateriaal van de laatste soort heb ik tot nu

roe nog niet kunnen bemachtigen»
Verder is er 00 grond van afbeeldingen en beschrijving in Cer-

]cain' s EA-ÏNE DE FRANCE. • ge dacht aan Punctum Massoti (- P.sj.moniana)
een soort die in Zuid-Frankrijk, leeft. Öm volkomen zekerheid te

hebben, gingen de inmiddels al zeer bereisde Valkanswaardse schelp-

jes naar Parijs, waar Prof. Pischer ze vergeleek met materiaal uit

de collectie van Germain, en vervolgens naar Genêve, waar ze ge-

confronteerd werden met Bourguignat's types. Het resulaat was ne-

gatief. Punctum Massoti blijkt iets geheel anders te zijn.

Eén van de Valkenswaardse exemplaren, het grootste, berust

thans in het Zoölogisch Museum te Amsterdam, het andere is opge-

zonden naar de heer Verdcourt in Engeland, die door het schelpje

open te breken, zal trachten uit de verdroogde vleesresten in de

winding de.radularesten te determineren.

Er zal meer materiaal van deze soort verzameld moeten worden

om het raadsel op te lossen. Nodig zijn levende exemplaren voor

anatomisch onderzoek. Een excursie naar Valkenswaard komt de leden

misschien weinig aanlokkelijk voor na de laatste negatieve resul-

la ten. Ik geloof echter niet dat deze afdoende bewijzen dat de

soort er niet meer zou voorkomen. Niet onmogelijk is het immers,

dat het dier in levenswijze verschilt van de andere daar voorko-

mende soorten en dat zij zowel OJD ale in de grond leeft, zodat

niet alleen het bladerdek doch cfe groncTgezeefd moet worden. Op
de drie vindplaatsen in Tessino namelijk werd de soort telkenmale

verzameld te zauen met huisjes van o.m. Caecilianella acicula en

C.aciculoides, soorten clus met een ondergrondse" levenswi jsé .

Ten slotte volgt hier nog een korte beschrijving.: schelp rechts-

gewonden, een weinig verheven winding, bolle omgangen met duidelijk

gemarkeerde sutuur, wijde navel (bijna een derde van de diameter

van de schelp), vier regelmatig in breedte toenemende omgangen,de
laatste ongeveer anderhalf maal ao breed als de voorlaatste, mond-

rand scherp, discontinu, zonder stevige zoom, mond rond, voor een

kwart uitgesneden door de voorlaatste omgangj eenkleurig, hoorn-

geel, glanzend, half doorzichtig 5. sculptuur zeer zwakke, onregel-

matige longitudinale streping, geen spirale sculptuur5 top g3ad.

Grootste diameter 2 mm, kleinste diameter 1.8 mm, hoogte 0.9 mm.

In BASTERIA hoop ik afbeeldingen van deze soort te geven.


