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Spaerium Subsolidum Clessin, uit de ondergrondvan Nederland,

een zelfstandige soort?

door

J.G.J. Kuiper

De vondst werd afgebeeld in onze publicatie van 1943 (figs. 3a,b).

S. subsolidum
_

is oorspronkelijk beschreven uit postglaciale leem-

lagen, met resten van arctische planten, bij Alnarp in de pro-

vincie Schonen, Zuid-Zweden. Veiligheidshalve (de suggestieve

invloed van een naa?) etiketteerden wij de Velzener vorm als

S. solidum Normand, aannemende, dat ;S .
subsolidum wel een of an-

dere oecologische variant van S. solidum
_

zou zijn. Onder deze

naam verschenen onze vondsten ook in de uitvoerige beschouwing

die Van R. Altena vijftien jaar later, in het raam van een mono-

grafische verhandeling "The Excavation at Velzen" (1957) aan alle

in de bouwput verzamelde mariene en niet-mariene mollusken wijd-

de
.

Daarmede verdween S. subsolidum Clessin voorlopig uit de ge-

zichtskring. In de Systematische Lijst van Janssen (1975) is S.

subsolidum niet
opgenomen, ook niet in de opsomming van synonie-

men.

Nu de geografische verspreiding, de variabiliteit en de oeco-

logie van de recente S. solidum beter bekend zijn, is er, lijkt

mij, reden de fossiele Spaerium-soort van Velzen nog eens nader

te bezien.

Geografische verspreiding.
S. solidum is een laaglandsoort die voornamelijk in de beneden-

loop, soms ook in de middenloop, van de grote rivieren van Euro-

pa, ongeveer tussen 60 en 45 N.Br. leeft. Uit het Scandinavi-

sche schiereiland, dat wat Spaeriidae betreft, tot de best onder-

zochte gebieden behoort, is S. solidum niet bekend. Indien S.

subsolidum soortelijk gelijk aan :S .
solidum zou zi]n, betekent

dit, dat S. solidum ooit in Zweden geleefd zou hebben. Dit laat-

ste is natuurlijk niet onmogelijk, maar een verdwijning uit dit

land vraagt dan wel om een verklaring.

Variabiliteit.

S. solidum, recent, is enigszins variabel van slotdikte, stevig-
heid van de schelp en van sculptuur. Relatief dunschalige vormen

komen voor, doch de typische vorm van de schelp verandert nauwe-

lijks. In het thans bekende geografische areaal treft men echter

geen lage, langwerpige vorm van S. solidum aan.

Oecologie.
Het gezelschap Sphaeriidae, waarin S. solidum leeft, wordt geka-

rakteriseerd door soorten als: P. henslowanum (Shepp.) ,
P. supi-

num Schm., P. casertanum (Poli) f. ponderosa, P. subtruncatum

Malm f. incrassata, P. nitidum Jenyns f. crassa. De fossiele S.

subsolidum daarentegen leefde in een geheel ander gezelschap,

Bij ons bezoek op 12 september 1942 aan de zuidelijke bouw-

put van de Velzener verkeerstunnel vonden C.O. van Regteren Al-

tena en ik op dieptes van 21 en 22 meter dunne lagen met schel-

pen van zoetwatermollusken, waaronder een kleine, lage Sphaerium

soort, die wij voor S. subsolidum Clessin (1888) hielden.
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waarin o.m. P
. lilljeborgiiClessin, P . optusale lapponicum Cles-

sin en P. vincentianum Woodward hun plaats hadden. Van der Vlerk

& Florschütz (1950: 2Tl) omschrijven, mede op grond van pollen-

onderzoek, het toenmalige landschap als volgt: "Men neemt aan,

dat bij Velzen het landschap gekarakteriseerd was door stuifzand-

heuvels en moerassen. Dat deze laatste ontstaan konden, vond zijn

oorzaak in het feit, dat ook 's zomers de bodem slechts oppervlak-

kig ontdooide. Het smeltwater werd daardoor belet om weg te zak-

ken. Er konden zich plassen vormen, die later, ten dele, tot moe-

rassen werden. Hierin leefde een deel der mollusken"
.

Dit soort

periglaciale milieu nu, is aan de huidige S. solidum
_

totaal vreemd.

Belangrijk in dit verband was de vondst van levende S. subsoli-

dum in het gebied van het Ladogameer, vlak bij de Finse zuidgrens.
Ook in Noord-Rusland, het brongebied van de Onega, alsmede in

westelijk Siberië, werd S. subsolidum verzameld (Odhner 1936,

1937) .
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In zijn befaamd standaardwerk over de weekdieren van Midden-

Europa noemt Ehrmann (1933: 235) ook S. subsolidum, het in het

midden latend of het een zelfstandige soort of een ondersoort

van :S. solidum betreft.

Er zal nog veel meer materiaal verzameld en bestudeerd moeten

worden, voor er enige zekerheid bestaat over het al of niet be-

staan van een morphologisch hiaat tussen S. solidum en S. sub-

solidum. Het is verder gewenst, alle tot nu toe als S
.

solidum

geëtiketteerde fossiele schepjes uit de Nederlandse Eodem, te

herzien. Tenslotte moet er ook rekening mee gehouden worden, dat

de in Siberië levende S. asiaticum (Martens, 1864) wel eens i-

dentiek met S. subsolidum zou kunnen zijn, wat nomenclatorische

consequenties zou hebben.

Mocht mijn hypothese van de soortelijke zelfstandigheid van

S. subsolidum juist blijken te zijn, dan zou dat betekenen, dat

S
.

subsolidum een noordelijke Eurasiatische soort is, waarvan het

areaal gedurende het Pleistoceen een of enkele malen een uitbrei-

ding westwaarts gehad heeft, enigszins dus ook als de Aziatische

Pisidium stewarti Preston (= vincentianum Woodward) ,
die tot in

Ierland verspreid is geweest. Vier andere Aziatische Sphaeriidae,

waarvan echter geen Pleistocene fossielen uit West-Europa bekend

zijn, migreerden vermoedelijk pas in het Holoceen westwaarts, nl.

S. nitidum Clessin (koude bergmeren van Noorwegen, Zweden en Fin-

land) ,
P. subtilestriatum Lindholm (meren in zuidelijk Finland en

Zweden) ,
P. waldeni m. en P. hinzi m. (ongeveer dezelfde versprei-

ding als S
. nitidum) .
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