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Europese verspreidingskaarten van Sphaeriidae

de stand van Zaken

door

J.G.J. Kuiper

Ik dacht, dat het nu wel tijd werd om het routine determinatie-

werk te stoppen om mij meer op het uitwerken van mijn gegevens
te

kunnen toeleggen, zoals het maken van verspreidingskaarten op Eu-

ropese schaal. Op landelijk niveau is hiermede al een begin ge-

maakt. Hieronder volgt een globaal overzicht van de stand van za-

ken in Europa, in de eerste plaats bedoeld voor hen, die verzamel-

reizen maken en willen weten waar de "open plekken" zijn. Bij mijn

opsomming van landen begin ik in het Westen om te stoppen bij de

grens van de Sovjet-Unie, waar het gebied van "het andere soort-

begrip" begint.

Groot-Brittannië en Ierland.

Meer dan een eeuw verzamelactiviteiten resulteerde in een voor-

beeldige "Atlas of the non-marine Mollusca of the British Isles"

Het is bijna een halve eeuw geleden, dat ik mij aan de studie

van Sphaeriidae zette. Eerst de Sphaeriidae uit mijn eigen omge-

ving, de provincie Utrecht; daarna uit heel Nederland; na de oor-

log uit heel Europa en tenslotte ook uit andere werelddelen.

Wanneer de gelegenheid zich voordeed, bestudeerde ik ook fossiel

materiaal. Ik maakte zelf veel verzameltochten in Nederland en

West-Europa. De bergmeren van de Alpen en de Pyreneeën waren mijn
favoriete excursiegebieden. Ik heb het voorrecht gehad vele mu-

seumcollecties en talloze particuliere verzamelingen rustig thuis

te hebben kunnen bestuderen, waardoor ik enig inzicht kreeg zowel

in de verspreiding als in de variabiliteit. Over alles wat ik aan

Sphaeriidae in handen kreeg, maakte ik aantekeningen. Van bijzon-
dere vormen maakte ik met de tekenspiegel eenvoudige tekeningen.
Die aantekeningen zijn intussen uitgegroeid tot bijna dertiendui-

zend bladzijden manuscript, verlucht met meer dan vijfduizend te-

keningen. Het geheel is ingebonden in dertig banden, elk deel met

vier- 3 vijfhonderd bladzijden. Een systematische en geografische

klapper, een zaakregister, evenals een alfabetisch register op na-

men van correspondenten (ruim 450) en van instellingen (ruim 180)

maken deze persoonlijke databank van verschillende kanten toegan-
kelijk. Uit deze bron put ik mijn gegevens, wanneer ik een artikel

schrijf. Michelangelo moet ooit eens gezegd of geschreven hebben:

"Ik huiver bij de gedachte aan de idioten die mijn manier zullen

nadoen". Ik geef toe, als ik twee generaties later geboren was,

zou ik al deze data, die vele tienduizenden basisgegevens omvatten,

in een computer gestopt hebben. Ik koester
graag

de illusie, dat

het gebruik van zo'n machine mijn werk vergemakkelijkt zou hebben.

Wat echter, alle computers ten spijt, altijd een persoonlijke in-

spanning zal blijven vergen,
is de tijdrovende determinatie, stuk

voor stuk.... In die (bijna) vijftig jaren passeerden ongeveer

één miljoen driehonderdduizend exemplaren, zowel recent als fos-

siel, mijn Leitz' binoculair.



No. 245 CB van de
458

Nov. 1988N.M.V.

door M.P. Kerney (1976)
.

De kartering is die van 10 km kwadra-

ten.

Nederland.

De verspreidingskaarten, eveneens op basis van 10 km kwadraten,
verschenen in Basteria, vol. 50 (1986).

België en Luxemburg .

W. Adam Tl947)~I in zijn bekende "Revision des Mollusques de la

Belgique", geeft (een beetje magere) verspreidingskaarten van

alle toen in België gevonden Sphaeriidae. Met het Museum te Brus-

sel is overleg gaande om de kaarten te completeren met de gege-

vens van de laatste veertig jaar.

Frankrijk.
In 1987 verscheen "Inventaire des Sphaeriidae de France" door

J. Mouthon en ondergetekende, een uitgave van het Museum National

d'Histoire Naturelle. Kartering op basis van rasters van 20 x

28 km. Hoewel er vooral de laatste twintig jaar ijverig verzameld

is, vooral in het raam van ecologische en van parasitologische
studies, zijn zeker tien departementen nog onbekend wat Sphaerii-
dae betreft: Charente, Eur & Loir, Indre, Lozêre, Orne, Deux-

Sêvres, Tarn t Garonne, Vienne, Essonne, Seine-Saint Denis, ter-

wijl in heel wat van de zesennegentig departementen tot nu toe

slechts een, twee of drie vindplaatsen genoteerd zijn. Dit ter

attentie van Nederlandse malacologen die een verzamelreis zuid-

waarts maken!

Spanje.
Een overzicht gebaseerd op een kritische revisie van oude col-

lecties, voornamelijk in het Senckenberg Museum te Frankfurt a.

Main, publiceerde ik in Basteria, vol. 25 (1961). Veel nieuwe ge-

gevens zijn er intussen bijgekomen. Catalonië en de Balearen zijn

er de best bemonsterde gebieden. Er is nu een Spaanse malacolo-

gische vereniging, waarvan enkele leden zich o.m. op de kartering

van Sphaeriidae toeleggen. Een gevaar is daarbij, het kritiek-

loos citeren van vindplaatsgegevens uit oudere literatuur en het

lichtvaardig determineren zonder voldoende ervaring en zonder

goed vergelijkingsmateriaal.

Portugal.
In 1899 publiceerde A. Locard zijn "Conchyliologie Portugaise",
dat gebaseerd was op het omvangrijke materiaal, bijeengebracht

door de Portugese natularist José da Silva e Castro. Van de Sphae
riidae gaf ik in 1960 (Journal de Conch., 100: 97-106) een re-

visie. Sinds Castro zijn in Portugal de Sphaeriidae met rust ge-

laten.... Elke vondst daar is dus een verrijking van onze kennis!

Italië.

In 1964 (Atti della Soc. It. Sci. Nat., Milano, 103: 229-234)

publiceerde ik mini-verspreidingskaarten van de Italiaanse Pisi-

diums. Sedertdien is er enorm veel verzameld. Een kartering vol-

gens het ElS-systeem is langzamerhand wel gewenst. Veel materiaal

ontving ik ter bestudering van de musea te Padua, Siena, Milaan

en vooral van het Hydrobiologisch Instituut te Pallanza, waarvan

de medewerkers in veel diepe meren dregden. De verschijning in

1980 van het boekje "Bivalvi" van Castagnolo, Franchini en Guisti

heeft stellig de belangstelling in Italië voor deze mosseltjes
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aangewakkerd. Er zijn echter nog uitgestrekte, niet onderzochte

gebieden. Het gebied ten zuiden van Rome is, wat Pisidium be-

treft, nog vrijwel terra incognita.

Zwitserland.

Veel basisgegevens. De kartering staat in mijn agenda bovenaan.

Een technisch probleem is, dat bij de kartering zowel met diepte-
als met hoogtevoorkomen gerekend moet worden. Interessant zijn
de nog nimmer gepubliceerde gegevens van Lundbeck (N.H.M. We-

nen), die in de twintiger jaren in veel diepe meren dregde. De-

ze gegevens kunnen een aanknopingspunt geven bij beantwoording

van de actuele vraag, of bepaalde soorten bezig zijn uit Zwit-

serland te verdwijnen.

Bondsrepubliek Duitsland.

Basis van het karteringswerk is de omvangrijke verzameling Sphae-
riidae van het Senckenberg Museum te Frankfurt a. Main, welke ver-

zameling ik ook integraal heb kunnen bestuderen. Van vele Duitse

malacologen kreeg ik in de loop der jaren materiaal ter determi-

natie. Grondig verzamelen kan men daar wel! Van een mijner cor-

respondenten ontving ik in de loop der jaren totaal 1100 monsters

uit een gebied zo groot als één "dot" op de Europese kaart....

Het materiaal omvatte ruim 28.000 exemplaren, die - dat spreekt

van zelf - "restlos" gedetermineerdwerden. Dr. Jungbluth is in-

dertijd met de kartering van de Duitse Sphaeriidae begonnen. Of

hij in dit opzicht nog steeds de centrale figuur is, weet ik niet.

In elk geval zijn er nog geen verspreidingskaarten gepubliceerd.

Oost-Duitsland.

Vooral Th. Schmierer en A. Tetens hebben daar in de dertiger ja-

ren ijverig en met succes verzameld en gedetermineerd. Prof.

Schmierer, die veel geleden heeft onder het nazi-bewind, heeft

zijn collectie niet aan een Duits museum willen vermaken. Hij

liet die na aan de Deen Hans Schlesch, die hem in de oorlog met

voedselpakketten geholpen had. Schlesch op zijn beurt, heeft de

verzameling aan het N.H. Museum te Stockholm geschonken. De col-

lectie van Tetens werd weggebombardeerd, maar voordien had ik

nog omvangrijk materiaal van hem voor mijn verzameling gekregen.
H. Zeissler's bekende determineertabel van Middeneuropese Sphae-

riaceae (1971) draagt stellig bij tot popularisering van de stu-

die van deze diergroep. Er is nu een werkgroep in Brandenburg en

sinds kort ook een in Mecklenburg. Tot kartering is men er nog

niet gekomen.

Polen.ruxen.

Op het ogenblik is vooral A. Piechocki, LÓdS, met Pisidiumwerk

bezig, en, naar verluidt, ook roet de kartering ervan. Er zijn in

westerse collecties heel wat gegevens uit de tijd van het Derde

Rijk, toen delen van Polen nog bij Duitsland hoorden. L. Berger,
die zich in de dertiger jaren ijverig met Pisidiums bezig hield,

heeft al lang zijn aandacht overgeschakeld op kikkers.

Denemarken.

Vrijwel even goed bemonsterd als Nederland. Van de velen die

daaraan medegewerkt hebben, verdienen vermelding de welbekende

voorlopers Johansen en Steenberg, alsmede de apothekers H. Schlesch

en Teilmann-Friis. Vooral deze laatste heeft goed werk verricht.
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Hij was zo te zeggen kind aan huis bij de familie Johansen. Zijn
collectie Sphaeriidae is nu ten dele in het museum te Kopenhagen,
voor de rest in het museum van Aarhus. Kartering van Denemarken

op 10 km kwadraten staat
op mijn agenda. De onder Denemarken

ressorterende Faeröer, een archipel van een twintigtal eilanden

dicht bijeen liggend over een afstand van ruim honderd km van

noord naar zuid, zijn goed bemonsterd. Hans Schlesch heeft zijn
collectie aan het N.H. Museum te Stockholm vermaakt.

Noorwegen.

Gelijkmatig bemonsterd door het echtpaar Jan en Karen 0kland in

het raam van hun onderzoek naar de mate van verzuring van meren.

Behoort, met Zweden, tot de best onderzochte gebieden van Europa
wat Sphaeriidae betreft. Belangrijke collecties Noorse Pisidiums

in de musea te Trondheim, Troms0, Bergen en vooral Oslo. Van de

vroegste verzamelaars verdient Birgithe Esmark vermelding. Zij

was de eerste vrouwelijke zoöloog van Noorwegen. Onder moeilijke

omstandigheden maakte zij een eenzame verzamelreis naar arctisch

Noorwegen, waar zij veel Pisidiums verzamelde. Kort daarna zegde

zij de malacologie vaarwel en werd zij evangeliste.

Verspreidingskaarten van de Noorse Sphaeriidae verschenen in Ha-

liotis, vol. 10 (1980).

Zweden.

Na Groot-Brittannië en Noorwegen, het best onderzochte land met

een lange traditie sinds Malm, Westerlund en Odhner. Vooral Nils

Hj. Odhner's bijdrage is belangrijk. De omvangrijke collecties

Sphaeriidae van de N.H. musea te Gotenburg, Lund en Stockholm

heb ik de laatste vijftien jaren integraal kunnen bestuderen, wat

een schat aan verspreidingsgegevens heeft opgeleverd. Ted von

Proschwitz, de huidige conservator van het museum te Gotenburg,
is bezig alles in kaart te brengen.

IJsland.

Ve3e, voornamelijk Scandinavische verzamelaars hebben hier Pisi-

diums gevonden. Het materiaal ligt verspreid in verscheidene mu-

sea van Noord-Europa. K. 0kland heeft de vondsten in kaart ge-

bracht en wel in het raam van het Noord-Europa project, waarover

hieronder meer.

Finland.

I.. Valovirta, in samenwerking met L. Koli, brengt momenteel de

Finse Sphaeriidae van het Zool. Museum te Helsinki in kaart. Ook

hier in 50 km kwadraten. Het plan is, om eind 1988 de versprei-

dingskaarten van de Sphaeriidae van Noord-Europa (Denemarken en

Faeröer, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland) vergezeld van tekst,

onder co-auteurschap van K. 0kland, J. Knudsen, J. Kuiper,

T. v. Proschwitz en I. Valovirta, naar de drukker in Helsinki te

laten gaan ter publicatie v66r het Tiende Internationale Mala-

cologen Congres, dat eind augustus 1989 te Tübingen (West-Duitsland)

gehouden zal worden.

Oostenrijk.

Gegevens voornamelijk in het N.H.Museum te Wenen, in de collecties

F. Mahler, A. Edlauer, W. Klemm en vroegere malacologen. Mijn

oude malacologische vriend, wijlen Friedrich Mahler, liet mij

een grote collectie Sphaeriidae na, door hem verzameld in het



No. 245 CB van de
461

Nov. 19 88N.M.V.

Land Salzburg.

Hongarije.

In 1979 verscheen in het tijdschrift Soosiana de Atlas van de

land- en zoetwatermollusken van Hongarije, op
basis van 10 km

kwadraten. De centrale figuur in de grote groep van Hongaarse
malacologen is de Franciscaner pater L. Pintér, die voor halve

dagen de molluskenverzameling van het N.H.Museum te Boedapest
beheert en uitbouwt, en voor de rest leraar Latijn en Duits is.

In de Atlas staan 15 kaartjes van Sphaeriidae. Hoewel ik al sinds

SoÖs Pisidiums gedetermineerd heb, zowel voor het museum te Boe-

dapest als voor particulieren in Hongarije, is in de Atlas ook

een tamelijk vol kaartje met “Pisidium indet." opgenomen, wat

m.i. niet nodig was, zo lang het determineerbureau in Parijs

nog werkte....

Joegoslavië.
Van het voorkomen van Pisidiums in de onderscheidene gebiedsde-
len gaf ik in 1960 een tabellarisch overzicht (Beaufortia, 7:

229) ,
dat grotendeels gebaseerd was op het door mij bestudeerde

materiaal in de collectie Edlauer (nu N.H.Mus. Wenen) en de col-

lectie Tetens, bestudeerd en gepubliceerd door Odhner. Druppels-

gewijs kwamen sedertdien gegevens binnen, verzameld door reizen-

de malacologen. Een van de meest verrassende is die van W. Maassen,

die op 1 sept. 1980 schelpjes van P. lilljeborgii Clessin ver-

zamelde in een bergmeer op 1700 m hoogte in Montenegro, een plek
waar deze primair noordelijke soort allerminst verwacht werd.

Nederlandse malacologen, die naar de Balkanlanden reizen, kan

niet genoeg op het hart gedrukt worden, vooral ook aandacht aan

Pisidium te besteden. Elke goed gelocaliseerde vondst van welke

soort ook, is belangrijk.

Griekenland.

Doordat dit land al jaren lang regelmatig door malacologen be-

zocht wordt, begint men een aardig inzicht in de Pisidiumfauna te

krijgen. Hoewel het aantal basisgegevens nog betrekkelijk klein

is, zou het misschien nuttig zijn, nu reeds verspreidingskaartjes
te publiceren, al was het alleen maar om de veldwerkers op de gro-

te lege plekken te wijzen.

Bulgarije.

Dertig jaar geleden ontving ik van A. Angeloff, Sofia, een collec-

tie Pisidiums ter determinatie. Sedertdien is de Bulgaarse bron

opgedroogd.

Roemenië.

Tot ongeveer 1961, toen A. Grossu nog aan zijn deel Bivalvia van

de serie Fauna der Republiek Roemenië werkte, kreeg ik materiaal

ter beoordeling toegezonden. Sedertdien is ook deze bron opge-

droogd. Incidenteel ontvang ik nog wel eens iets uit die regionen.
Zo kreeg ik niet lang geleden "klandestlen" van een Roemeense

verzamelaar, via een zijner relaties in Hongarije, een monster-

tje Pisidiums uit een bergmeer in de Transsylvanische Alpen.
Hier kwam 1P. lilljeborgii uit, nieuw voor Roemenië, een even ver-

rassende vondst als die van Maassen in Montenegro.

Albanië.

Volkomen onbekend op het gebied van Pisidium.
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Tsjechoslowakije.

Is na W.O.-II goed onderzocht, vooral door de kwartairpaleonto-

loog V. LoSek, die veel aandacht aan recente Sphaeriidae be-

steedde. Zijn fotograaf, J. BrabeneS, die Loïek's werken voor-

treffelijk illustreerde, was een goed verzamelaar. Hij verzamel-

de vooral in Bohemen en Moravië. Door hun toedoen kwam ik ook

met andere Tsjechische malacologen in contact, waardoor mijn

basisgegevens belangrijk uitgebreid werden. Van de Oostbloklanden

is Tsjechoslowakije het best in mijn documentie en mijn Pisidium-

verzameling vertegenwoordigd.

Synthese

Voor het maken van verspreidingskaarten op continentale schaal

is het geen onoverkomelijk bezwaar als er nog geen landelijke

verspreidingskaarten bestaan. De kaarten op continentale schaal,
d.w.z. met een rastering van 50 km in het vierkant, zijn, naar

mijn mening, vooral geschikt voor zoögeografische doeleinden,

terwijl de kaarten met een fijnere rastering vooral dienstig zijn
voor ecologische studies.

Met de voorgenomen publicatie van kaarten der Scandinavische

landen wordt een goede basis gelegd voor de Europa-kaarten.
Met behulp van de hierboven genoemde landenkaarten en de in mijn
databank opgeslagen verdere gegevens moet het mogelijk zijn, bin-

nen afzienbare tijd Europa-kaarten te publiceren. Deze laatste

zijn onontbeerlijk voor een monografische verhandeling over de

Sphaeriidae van Europa, een gedachte waarmee ik speel en waarin

de hele variabiliteit van elke soort tot haar recht moet komen,
vooral ook Illustratief.

Van het secretariaat:

Nogal laat bereikte ons het verzoek om aan het volgende zo-

veel mogelijk bekendheid te geven:

De Commissie voor de Stichting Beijerinck-Poppingfonds van

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen stelt voor

1989 een bedrag van ten hoogste f 60.000,= beschikbaar voor eco-

logisch veldonderzoek, dat van belang is voor het Nederlands

grondgebied, zo mogelijk in de eerste plaats voor onderzoek op

hydrobiologisch gebied.

Aanvragen moeten voor 1 december a.s. (!) ingediend zijn.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris.

Uit Chartres kwam het bericht, dat een nieuwe vereniging is

opgericht: de Association Francaise pour 1'Etude des Mollusques

Continentaux. De vereniging zai zich alleen bezig houden met

land- en zoetwatermollusken. Nadere informatie over de mogelijk-
heid om lid te worden ontbreekt vooralsnog. Wel is er een con-

tactadres: Muséum de Sciences Naturelles, 12 rue St. Michel,

28000 Chartres, Frankrijk.


