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Pseudaunicola Coneusa in het Aquarium verdrongen door Potamopyrgus Jenkinsi?

door

Tom Meijer

In deze omgeving voelde Pseudamnicola zich kennelijk best, want in de loop

der jaren breidde de populatie zich uit tot enkele tientallen exemplaren. De

enige zichtbare verandering aan de dieren lag in de kleur, van het huisje. Dit

was bij de in het veld verzamelde dieren donkerbruin en niet doorzichtig. Bij de

eerste nakomelingen was dit al anders, hiervan had het huisje een witte, half-

doorzichtige kleur, terwijl sommige exemplaren kleurloos en geheel doorzichtig

waren. Aan de inhoud van het aquarium veranderde al die tijd niets, alleen moest

het water af en toe bijgevuld worden.

In november 1975 deed ik zes exemplaren van de slanke vorm van Potamopyrgus

jenkinsi in het aquarium. Hierna besteedde, ik er enige tijd geen aandacht meer aan,

tot eind januari het waterpeil weer zodanig was gezakt dat er bijgevuld moest wor-

den. Tot mijn verbazing bleken er toen geen Pseudamnicola meer in leven te zijn;

slechts lege huisjes op de bodem warón overgebleven. Wel waren er al jonge exem-

plaren van Potamopyrgus aanwezig. Of hieruit de conclusie getrokken kan worden

dat de (weinige) exemplaren van Potamopyrgus jenkinsi de (vele) exemplaren van

Pseudamnicola confusa verdrongen hebben, durf ik niet te zeggen. Evenmin heb ik

er een idee van hoe dit dan in, zijn wérk zou zijn gegaan.

In eon ander aquarium met ongeveer gelijke inhoud, echter zonder Potamopyrgus

jenkinsi, leven uit dezelfde kweek nog steeds enkele tientallen exemplaren van

Pseudamnicola confusa.

Tijdens de voorjaarsexcursie van de vereniging in mei 1970 verzamelde ik in de

rietlanden bij de Spijkenissebrug (Voorne-Putten) enkele tientallen exemplaren van

Pseudoamnicola confusa. Van dit verzamelde monster zette ik vier exemplaren in

een aquarium. Het aquarium heeft een inhoud van ca 4 liter, een bodem van fijn

zand en een begroeiing bestaande uit verschillende soorten algen en puntkroos.

De overige fauna bestond uit Melanoides tuberculata en Dreissena polymorpha.

(Beide soorten leven nu nog steeds.)


