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Menetus dilatatus (Gould, 1841) in de Maas bij Borgharen

door

H. Wallbrink en J.N. de Vries

De soort werd toevallig ontdekt (2 exemplaren) tijdens het

determineren van Pisidium-materiaal afkomstig van een Maas-onder-

derzoek in juli 1996. Vanwege de kleine afmetingen en vorm, kan de

soort in het veld vrij snel over het hoofd worden gezien. Ook ver-

warring met A. crista ligt voor de hand. Goede onderscheidings-
kenmerken vormen de uitermate rechte bovenkant van de schelp, die

zich uitstrekt tot over de mondopening, en de fijne traliewerk-

sculptuur.Verder toont de schelp van Menetus wat dikker en is de

navel nauwer. Omdat bovengenoemde inventarisatie -uitgevoerd in

het kader van het onlangs opgestarte Atlasproject voor inheemse

mollusken- zich toespitste op bodemonderzoek, (Sphaeriidae), zijn

bij deze bemonstering relatief weinig waterplanten op mollusken

onderzocht. Echter, gezien het voorkomen van vrij veel waterplant-

veldjes bij de stuw ( Potamogeton etc.), zou de populatie weieens

aanmerkelijk groter kunnen zijn.

M. dilatatus is een van oorsprong Noordamerikaans schijfhoren-
tje (Oostkust), dat slechts éénmaal eerder uit Nederland gemeld
is. Het betreft een waarneming uit 1986 uit een gracht rond fort

Honswijk in de provincie Utrecht (bureau milieuinventarisatie).

Bij recent onderzoek kon de soort hier echter niet worden aange-

toond. Binnen Europa is Menetus zeker geen nieuweling. Uit

Engeland is de soort al bekend sinds 1869 (Kerney, 1976).

Tegenwoordig zijn waarnemingen bekend uit Engeland (7 lokaties

vanaf 1950), Duitsland (3 lokaties). Frankrijk (17 lokaties).
Polen (omgeving Konin) en Tsjechoslowakije.

Of het hier om een incidentele vondst gaat of om een daadwer-

kelijke vestiging in Nederland, is op voorhand moeilijk in te

schatten. Aan de ene kant wijzen Duitse en Poolse waarnemingen
naar voorkeurs-biotopen met kunstmatig verwarmde wateren (Glöer &

Meier-Brook, 1994) of ' thermalquellen' (Gerber & Groh, 1991) en

zou een definitieve vestiging van de soort in de Maas dus

twijfelachtig zijn. Aan de andere kant handhaaft Menetus zich in

Engeland in het gebied tussen Londen en Manchester en neemt de

soort in de rivieren van Frankrijk stap voor stap toe. Inmiddels
worden hier dichtheden tot 205 exemplaren per m

2
aangetroffen

(Mouthon, 1994). Niettemin verdient het aanbeveling om met name de

rivierlokaties waar relatief zuurstofrijk water te verwachten is,
(watervallen: stuwen en vistrappen) in de toekomst goed in de

In de Nederlandse zoete wateren lijkt de opkomst van immi-

granten niet te stuiten. Nog maar nauwelijks waren we gewend aan

de vestiging van maar liefst twee soorten Corbicula’s in de Neder-

landse binnenwateren, of Melanoides tuberculatus (Müller) volgde

al spoedig in het Twenthekanaal (Bij de Vaate, 1994)
.

En nu

Menetus dilatatus (Gould) in de Maas t.h.v. de stuw bij Borgharen.
Op zich een merkwaardig snelle ontwikkeling, waarbij de vraag

rijst of bepaalde soorten die (bijvoorbeeld met aquariumplanten)
worden ingevoerd, zich permanent in het Nederlandse klimaat kunnen

handhaven. Hierbij moeten we echter niet vergeten dat door

thermische verontreiniging de gemiddelde watertemperatuur van bv.

de Rijn met ca. 2°C is gestegen (Bij de Vaate in Van Dijk &

Marteijn, 1993).
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gaten te houden op het voorkomen en de verspreiding van deze en

andere potentiële immigranten.

Met dank aan R.H. de Bruyne voor het vervaardigen van de

bijgevoegde schets.

Summary

In July 1996 the presence of the North American freshwater snail

Menetus dilatatus (Gould, 1841) was located in the river Meuse off

Maastricht (weir of Borgharen). This immigrant is found in several

countries of Europe where it lives under different circumstances.

In England and France M. dilatatus is found mostly in rivers. On

the other hand the species is comitted to relative warm water

locations (cooling water discharge plumes) in Germany and Poland.

Therefore it is still doubtfull if the species is able to survive

in the river Meuse in the future.
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