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Verwikkelingen rond Hydrobia Stagnorum (Gmelin, 1790)

door

L.J.M. Butot

Onder de synonymen van Paludestrina ventrosa (Montagu, 1803)
voeren Kennard & Woodward (1926) o.m. op: Turbo stagnalis Baster,

1765 (met twijfel) en Cyclostoma acutum Draparnaud, 1805 (Helix

acuta Draparnaud, 1801). Deze laatste soort werd door Gray, 1847

Tot typus generis gemaakt van Hydrobia Hartmann, 1821 en o.m. door

Germain, 1931 als goede soort van de Franse Middellandse Zeekust

en Corsica, buiten de synonymie gehouden van Paludestrina stagna-

lis (Baster, 1765)= Turbo ventrosus Montagu, 1803.
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De Engelse auteurs hebben vanwege hun twijfels aan Turbo stagnalis

Baster als synonym, de naam ventrosus Montagu (Turbo) gehandhaaftT.
Zowel,Kennard & Woodward (1926), Henrard & Koumans (1936) en

Holthuis.(1945) laten ons weten dat Baster zijn Turbo stagnalis uit

het Kaasjeswater naar linnaeus zond, die de naam als Helix stagnalis
opnam in Systema Natura ed. Xlle (1767). 1innaeus Yemerkte dat

hij de naam Helix stagnalis al eerder had gebruikt voor een dier dat

we nu als Lymnaea stagnalis kennen. Hij veranderde in een aanteke-

ning in zijn exemplaar van ~d~e Syst.Nat. ed. XII de naam in Helix

baster i. G-melin, die 1791 de 13e editie van de Syst. Nat. bewerkte,
wijzigde de door Linnaeus gepreoccupeerde naam Helix stagnalis in

Helix stagnorum. Al deze namen hebben zonder twijfel betrekking op

de Basterse exemplaren uit het Kaasjeswater. Uit de literatuur

kunnen we nu stellen: Turbo stagnalis Baster, 1765 (ongeldig door

niet binaire naamgeving-(Holthuis 1945)= Helix stagnalis Linnaeus,

1767 (gepreoccupeerde naam)=]Helix basteri Linnaeus M.S. (niet gepu-

pliceerde naam)=lHelix stagnorum Gmelin, 1791 (eerste beschikbare

naam).
Wat stelt nu de naam Turbo ventrosus Montagu, 1803 voor? We vin-

den deze naam terug in de lijst van de "zoet- en brakwatermollusken

van de Britse Eilanden die Kerney (1976) opstelde "ten einde de namen

van Mollusken uit de Britse literatuur in overeenstemming te brengen
met de in overig Europa in gebruik zijnde namen. Aangenomen dat de

lijst het resultaat is van goed onderzoek, concluderen we nu dat

Turbo ventrosus Montagu, 1803 een andere soort is dan de Nederlandse

soort van Baster uit het Kaasjeswater (typelokaliteit) bij Zierikzee.

Een bestudering van de verspreidingskaarten in Kerney's atlas (1976)

geeft.het volgende resultaat.

Hydrobia ventrosa (Montagu) (kaart 9) komt met Hydrobia neglecta

Muus, I963 (kaart 10) voor, voornamelijk langs de Engelse oostkust

en ontbreekt langs de zuidkust, langs de zuidkust komen voor: Hy-
drobia ulvae (Pennant) (kaart 11), Potamopyrgus jenkinsi (Smith)
(kaart 13*5 en Pseudamnicola confusa"("PrauenïeTa ) (kaart 12), alle-

maal soorten, die we ecïft nie*t met
-

Hydrobia ventrosa zullen verwar-

ren. Er is echter iets aan de hand met Potamopyrgus jenkinsi. War-

wick (1952) toonde het bestaan aan van 3 "strams" van deze soort en

noemde P. jenkinsi een "collective soort". Binnen deze soort be-

staat verschil in chromosoomgetal waarvoor Rhein, 1935 2n=20-22 voor

continentale dieren vast stelt en Sanderson 1940 2n=36-44 opgeeft
voor Schotse dieren. Dit was voor Boettger (1951) reden om P. jen-
kinsi septentrionalis als subspecies op te stellen voor de Schotse

"

dieren (zie Butot", T566). Berner (1963) beeldt 4 exemplaren af van

P. jenkinsi waarvan de fig. 1 en 2 voor ons herkenbare huizen voor-

stellen -terwijl wij de figuren 3 en 4 niet als P. jenkinsi zouden her-

kennen daar zij aanmerkelijk kleiner zijn. Ook de twee figuren van

fig. 61 die van Benthem Jutting (1933) afbeeldt als H. stagnalis
Baster verschillen sterk va.n elkaar, vooral in de mondrand die voor

de rechtse figuur sterk overeenkomt met die van Hydrobia j enkinsi

(fig. 64 links).
Wanneer we nu weer terugkeren naar Kerney's Atlas (1976) dan vin-

den we op kaart 8 de verspreiding aangegeven van een "agglomeraat"
Hydrobia ventrosa (Montagu), met een verspreiding langs de Engelse
oost- en zuidkust. Geen van-de kaarten 8',' 9>*10j 11 en 13 maken

onderscheid tussen vondsten van vódr 1950 en van na 1950, zoals dat

op vele.andere kaarten wel geschiedde waardoor een goede indruk ge-

geven wordt van de verspreiding van soorten in Engeland.
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.Het is duidelijk dat onder H. ventrosa (Montagu) -agg. een aantal
• —

soorten schuilgaat en wel de echte H. ventrosa (Montagu),H. stag-

norum (Gmelin, 1791) daarvan te scheiden, en" mogelijk ook H. neglecta

Muus, 1963 met de kleine vorm van Potamopyrgus "jenkinsi"" ïïord-

sieck (1972) ziet H. neglecta als 'n synonym van H. minuta (Totten,

1834). Hiervoor zy verwezen naar Mienis (1974).
Voor het Nederlandse faunagebied gelden nu dezelfde twijfels met

dien verstande dat wij ons afvragen .welke soorten onder de naam Hy-

drobia stagnorum (Gmelin) in de Nederlandse literatuur schuil gaan.

De Nederlandse meldingen van Potamopyrgus jenkinsi (Smith) zullen

wel juist blijken. Een aantal Potamopyrgus “jenkinsi”.
.......

van de kleine

vorm kunnen heel goed onder de naam H. “stagnorum” Th de literatuur

zijn gemeld en in de Nederlandse c o 11e c tiesop "hadere determinatie

wacjiten. Ook de meldingen van Hydrobia “ventrosa” uit Italië zul-

len wel moeten worden herzien.

De heer 1. Berner, 59 rue de La République, P-13002 Marseille

Frankrijk poogt het hierboven aangegeven probleem voor Frankrijk op

te lossen en is uiterst benieuwd naar de verspreiding in Nederland

en daarbuiten van Hydrobia stagnorum (Gmelin) en naar alle daarop

gelijkende soorten. Het oplossen van deze problemen vereist echter

dat hem levend materiaal ter beschikking staat. Er bestaan pigmen-
tatieverschillen op de tentakels, de snuit (proboscis) en onder op

de voetzool van de verschillende Hydrobia-soorten in Europa. Deze

pigmentatie gaat bij het conserveren verloren, afgezien nog van de

moeilijkheden die ontstaan voor het anatomische onderzoek wanneer de

dieren niet-gestrekt worden geconserveerd. Daarom dus levend mate-

riaal aan Berner zenden als u hem bij zijn- onderzoek wilt helpen.

Correspondentie over uw vondsten en vindplaatsen in het Frans of

Engels.

Naschrift

De verzending per post van levende Hydrobia-soorten.
De levende slakjes worden in wit filterpapier (tot 6-8 exemplaren)
hijeen ingevouwen. Het filterpapier dat water opzuigt en vast-

houdt wordt met het water uit het milieu waarin de slakjes werden

verzameld, bevochtigd. Het geheel wordt in een plastic zakje ge-

stoken of in dun plastic ingerold of gevouwen in een aluminium of

ander metalen (schuif)doosje gebracht (Saridon-doosjes voor 20 ta-

bletten zijn heel geschikt).
Het doosje met inhoud wordt als brief, liefst per expresse, ver-

zonden op maandag of dinsdag, opdat de brief niet tijdens de wee.k-

enddagen op het postkantoor zal blijven liggen. Niet vergeten de

vindplaatsgegevens bij te sluiten op een met potlood beschreven,
groot etiket.
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