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Over een geval van symbiose tussen Physa Fontinalis (L.) en

een Chironomide-larve

door

W.S.S. van Benthem+Jutting (Zoologisch Museum, Amsterdam)

Een aantal dezer fhysa's, origeveer 25, was geïnfecteerd door een

rode muggelarve van het type, dat men gewoonlijk Chirónomus-larve

noemt. •

Deze combinatie slak-muggelarve herinnerde mij aan twee_ soortge-

lijke gevallen, nl, uit de huurt van Krommenie (in 1936) ên'van Heems-

kerk (in 1937), heide keren waatgencjmen door den Heer A.J.D.Veen. Ik

beschreef deze gevallen in Archiv für Hydrobiologie, deel J2, 1938.

Het bleek toen, dat de muggelarvej nadat zij enige tijd vrij over de

slak en het huisje (tijdelijk ook wel los van de slak op de bodem van

het kweekbakje) had rondgekropen, zich tegen het verpoppen een slijm-
kokon ging spinnen, aan voor- en achterzijde open. Als plaats voor hun

kokon kozen de larven meestal de parietale en columellaire zijde van

het slakkenhuis onder de mantelslippen van Ehysa, Hier verpopten de

larven zic£% en na enkele dagen kwamen de muggen uit. Het is een gras-

groene Chiron«mide, genaamd Parachironomus varus Gtgh. Hoewel niet

blijkt dat de muggelarven parasiteren op de slakken, toch gaan de

Physa's er op den duur mee achteruit. Enkele moesten zelfs deze on-

vrijwillige inwoning met den dood bekopen.
De larven, welke de Heer De Wit mij bracht, verschilden in uiterlijk

en gedrag niet van de dieren uit Krdmmenie en"Heemskerk. Ook de ima-

gines behoorden volgeds determinatie van Prof.Pr.Lenz tot dezelfde

soort waarover ik in 1938 publiceerde.
Het verschijnsel komt dus vake* voor, misschien wel meer dan men

zou denken. Aan de verzamelaars eri waterbiologen wordt derhalve aan-

bevolen er meer op te letten en materiaal op te genden (liefst levend,
_

maar anders gefixeerd) aan schrijfster dezes (Zoologisch Museum,

Amsterdam). Men notere vooral goed Welke slak als gastheer dienst doet.

Er kunnen behalve op Fhysa ook Chirörbmiden-larven op Lymnaea-soorten
worden verwacht, al is dit in ons larid nog nooit waargenomen. Vermoe-

delijk heeft men dan te doen met iahven van een andere Chir«nomide,

maar zekerheid daarover kan pas door" kweekprdeven erl dnderzoek van

larve, pop en imago worden verkregen.
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In October 1950 bracht de Heer W.F. de Wit min in het Zoölogisch
Museum ongeveer 200 levende Physa fontinalis (L.), welke hij op 15
October had verzameld in de Botshol, bij Vinkeveen (chloorgehalte van

het water 768 m.gr. per L.)


