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Een Fruticola fruticum (Müller, 1774) met een

dubbele mondopening (Gastropoda, Pulmonata, Bradybaenidae)

door

G.C. Kronenberg

Tijdens het leven van de slak was van het basale deel van de

laatste winding een redelijk groot, ongeveer derde, deel verloren

gegaan. Enkele fragmenten waren echter min of meer op hun plaats

blijven zitten. Het dier heeft deze verwonding kennelijk overleefd,

en heeft dit laatste deel weer opnieuw opgebouwd. Wat vreemd is, is

dat er een totaal nieuwe mondopening is afgezet. Deze nieuwe mon-

dope-ning bevindt zich onder de oude, waar nog een groot deel van

intact was gebleven (zie figs). Van de top af gezien lijkt de schelp

dan ook normaal. Net als bij 'normale' exemplaren (Kerney & Cameron,

1980), is de nieuwe mondlip ook bij dit exemplaar basaal omgeslagen.

Het is mij niet bekend of dergelijk misvormingen vaker voorko-

men. Het exemplaar is opgenomen in mijn privé-verzameling (no. 1883).
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Summary

An aberrant specimen of Fruticola fruticum (Müller, 1774) with a ’doublé’ aper-

ture is reported upon (Luxemburg-city; 24-07-1984; Rue d’Egalité).

Enige jaren geleden, in 1984, bracht ik mijn vakantie in

Luxemburg door. Bij een wandeling door Luxemburg-stad op 24 juli,

trof ik op een klein, min of meer braakliggend terreintjebij de Rue

d'Egalité een redelijk grote populatie Fruticola fruticum (Müller,

1774) aan, die zich, op het oog, tegoed deden aan de overvloedig aan-

wezige grote brandnetel, Urtica dioica. Een tiental exemplaren werd

verzameld. Thuisgekomen bleek dat één van de exemplaren een vreemde

misvorming vertoonde: er was sprake van een 1 dubbele' mondopening.


