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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2004 van de Schelpenwerkgroep Delfzijl. Het jaar dat de werkgroep 30 jaar
bestond. Een jaar dat rommelig is verlopen. Excursies, voor zover gepland, gingen door tal van redenen niet
door. Verhuizingen hebben bij een tweetal leden veel tijd in beslag genomen.
Ko Veldkamp, lid van het eerste uur, heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
Maar er zijn ook positieve berichten. Jan Kuiper, destijds aanwezig bij de oprichting van de werkgroep, is na
vele jaren afwezigheid, weer lid geworden. De veelzijdigheid en brede interesse van Jan zijn een welkome
aanvulling.
De leden hebben intussen niet stilgezeten, ze zijn er opuit getrokken. Ze hebben verzameld en waargenomen;
Oude rassen, mosselsterfte, een vreemde slak, vakantiereizen en toegezonden artikelen. Allemaal redenen
om een artikel te schrijven voor het jaarverslag. Al met al een gevarieerd aanbod van onderwerpen. Zoals u
aan het excursieprogramma van 2005 kunt zien zijn de voornemens goed.
We wensen u veel leesplezier.

Schelpenwerkgroep Delfzijl.

Aan de volgende organisaties of werkgroepen is een exemplaar van het verslag gezonden:
Nederlandse Malacologische Vereniging te Amsterdam;
Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam;
Naturalis te Leiden;
Natuurmuseum te Leeuwarden;
De Friese schelpenwerkgroep te Leeuwarden;
Conchological Society of Southern Africa, Southern Natal Group, Port Edward, Zuid Afrika;
Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel.
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Malta 2004
door Cor Grabijn
Het is eigenlijk niet zo’n goed idee om Malta te bezoeken, zoals wij dat hebben gedaan - namelijk met een
excursiereis - en dan ook nog slakken te verzamelen.
Aan de andere kant is het wel leuk om reisgenoten een zakje of fotokokertje te overhandigen en ze te vragen
slakken te verzamelen. Helaas kwam ik pas aan het eind van de week op dat idee, anders was het resultaat
nog beter geweest dan nu het geval was.
Dit wordt geen reisverslag of een opsomming van al het moois, dat op Malta te vinden is, maar het zijn
enkele tips voor wie Malta eens wil gaan bezoeken om slakken en schelpen te verzamelen.
Ik wist van tevoren, dat ik door alle excursies niet veel tijd zou hebben om slakken en schelpen te
verzamelen. Daarom heb ik van Robert een lijst met vindplaatsen gekregen, zodat ik redelijk kon inschatten,
waar veel soorten te vinden waren.
Ook heb ik geprobeerd via Internet contact te krijgen met Maltezer verzamelaars, maar ze wilden mij geen
vindplaatsen vertellen; waarschijnlijk heb ik dit een beetje verkeerd aangepakt, maar ja, door schade en
schande wordt men wijs.
Een aantal excursies was buiten, een oude tempel, een tuin, e.d. Als ik niet opgepast had, was ik geregeld de
hele groep kwijt geweest, want dan zat ik weer onder traptreden te zoeken of achter een muurtje. Mijn vrouw
heeft mij er vaak weer met de haren bijgesleept.
Ik heb weinig meegekregen van wat de gidsen vertelden over tempel of tuin. Vaak had ik maar weinig tijd
om te zoeken, soms maar een paar minuten. Om dan toch nog een aantal slakken te verzamelen, was een
aparte sport. Het is meestal wel gelukt, al had ik van sommige soorten wel wat meer exemplaren willen
hebben.
Als je langs de noordelijke boulevard van Sliema loopt en je kijkt onderaan de muur, dan vind je daar heel
veel landslakken.
Verderop in St.Julians’ Bay zijn ook veel landslakken te vinden in het parkje aan de baai. Het is de moeite
waard om van het kleine strandje wat zand mee te nemen. Hierin bevinden zich veel kleine soorten.
Pretty Bay is ook zeer de moeite waard( zand meenemen), nog meer als je ook nog gaat snorkelen. Het
bevindt zich in het zuidoosten van Malta, bij Birzebbuga.
In deze streek ligt ook het vissersplaatsje Marsaxlokk, het Volendam van Malta.
Vrolijk beschilderde bootjes (Luzzu’s), met het oog van Osiris erop geschilderd
om de boze geesten weg te jagen, liggen stil te wachten in de baai. Op het
strandje veel schelpen gevonden.
In de Sankt Anton tuinen in Mdina zijn ook veel slakjes te vinden, vooral onder de traptreden en in de
voegen van muurtjes. Vergeet ook niet de bomen af te zoeken, want die zitten soms ook vol met allerlei
moois, hoewel niet op alle soorten bomen wat zit.
In Valletta, de oude hoofdstad, vonden we onder een gesnoeide vijgenboom tegen de muur van een oud
gebouw veel slakjes, ook hebben we hier een dode neushoornkever (± 3 cm) gevonden.
In het zuiden van het eiland is het tempelcomplex van Hagar Qim. Langs de toegangsweg staat een stenen
muurtje, dat de moeite waard is voor landslakken. Ook in de tempel is veel moois te vinden op de
schaduwrijke plekjes.
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Als er tijd genoeg is, besteed dan rustig een aantal dagen aan het eiland Gozo, ten noordwesten van Malta. U
zult niet teleurgesteld worden.
Tot slot nog een lijstje met vindplaatsen met bij elke vindplaats één soort om een indruk te geven van de
grote hoeveelheid soorten, die op Malta te vinden is.
Alvast veel plezier op Malta.
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Landslakken:
1 Anchor Bay
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)
2 Blue Grotto
Pomatias sulcatus sulcatus (Draparnaud, 1805)
3 Chatwick Lakes, Wied Il Qlejgha Eobania vermiculata (Müller, 1774)
4 Dingli, 2 km ZW van
Cernuella carunae (Kobelt, 1888)
5 Ghar Dalam
Papilifera papillaris pappilaris (Müller, 1794)
6 Gozo, Dwejra
Eobania vermiculata (Müller, 1774)
7 Gozo, Fontana
Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1801)
8 Gozo, Victoria
Rumina decollata (Linné,1758)
9 Hagar Qim
Ferrussacia follicula (Gmelin, 1791)
10 Il Qlejgha ivier
Trochoidea spratti schrembi (Pfeiffer, 1846)
11 Mdina
Lampedusa macrostoma oscitans (Charpentier, 1852)
12 Mellieha
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
13 Mellieha, 3 km te ZO van
Ferrussacia folliculus (Gmelin, 1791)
14 Mistra Bay noordhelling
Mastus pupa (Linné, 1758)
Granopupa granum (Draparnaud, 1801)
15 Ras-il-Grieberg
16 Sliema
Cochlicella acuta (Müller, 1774)
17 St.Martins Chapel
Trochoidea spratti cucullus (Pfeiffer, 1846)
18 Tal Providenza(Siggiewi)
Muticaria macrostoma macrostoma (Cantaisse, 1835)
19 White Tower, Little Armier Bay Theba pisana pisana (Müller, 1774)

Marien:

1 Balutte Bay, Ta Giori
2 Ghar Lapsi
3 Gjajn Tuffieha Bay
4 Gozo, Dwejra
5 Little Armier Bay
6 Marsaxlokk
7 Mellieha Bay
8 Mellieha Bay, Is Sellum
9 Mellieha Bay, Marbat
10 Pretty Bay, Birzebbuga
11 Qalet Marku
12 Sliema, St.Juliens' Tower
13 Wied Il Zurrieq

Trivia pulex (Solander in Gray, 1827)
Columbella rustica (Linné, 1758)
Atlanta fusca (Souleyet, 1852)
Cerithium vulgatum (Brugière, 1792)
Eroscaria spurca (Linné,1758)
Mitrella scripta (Linné, 1758)
Krachia tiara (Monterosato, 1874)
Gibbula nivosa (Adams, 1851)
Osilinus turbinatus (Von Born, 1778)
Tricolia pullus (Linné, 1758)
Luria lurida (Linné, 1758)
Gibbula divaricata (Linné, 1767)
Haliotus pamellosa (Lamarck, 1822)

Ik wil Robert Reuselaars hartelijk bedanken voor het gebruik van zijn vindplaatslijsten.
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Bananenslak, Ariolimax columbianus (Gould, 1851) in Nederland
door David Baron
In het jaar 2003 heb ik in het kader van het Atlasproject, en voor de eigen collectie, op Tuincentrum
Noordbarge te Emmen slakken gezocht op en rond de composthoop. Destijds kwam ter sprake dat er eens
neushoornkevers in de composthoop waren gevonden. Ik heb toen aangegeven wat neushoornkevers te
willen zien, mochten deze ooit weer worden aangetroffen.
Op 5 mei 2004 kwam een medewerker van het genoemde tuincentrum met twee emmers op elkaar bij mij
met de opmerking iets leuks voor mij te hebben. Ik moest meteen aan de neushoornkevers denken en mijn
verbazing was hierdoor des te groter. In de ene emmer lagen slaplantjes, in de andere kroop een naaktslak zo
groot dat het bijna een halve ronding van de emmer in beslag nam: een soort en afmeting die ik nog nooit
eerder had gezien. De eerste meting gaf een "actieve" lengte aan van 17 cm. In rust was het dier 13 cm lang
en 3 cm breed.
Determinatie met de Elseviers Slakkengids leidde tot niets. Navraag bij een aantal leden van de
Schelpenwerkgroep Delfzijl bracht ook geen uitkomst.
Na enige dagen observatie in mijn "Slaquarium" heb ik een e-mail gestuurd aan Ton de Winter met de
volgende omschrijving: ademopening achter het midden van het schild (Limacidae?); kleur lichaam, schild
en tentakels olijfgroen; voetzool wit/kleurloos met olijfgroene waas; kiel van staartpunt tot schild, gelig van
kleur (Milacidae, worden niet zo groot), in rust duidelijk aanwezig, in beweging flauwe hoek; tuberkels glad,
niet zo grof als bij Arion ater; lengte in rust circa 13 cm, breedte in rust circa 3 cm; lengte in beweging tot
21,5 cm; slijm kleurloos, laat slijmspoor achter; voedsel: lust geen champignons (Limax flavus wel), lust wel
sla, komkommer en tomaat; huidige status: vitaal in slaquarium.
Het antwoord van Ton was enthousiast. Ik kreeg een opsomming van mogelijke soorten/families van diverse
continenten en het verzoek om foto's. Met een digitale camera van vrienden heb ik foto's gemaakt en
vervolgens aan Ton gemaild.
Met het lijstje van Ton heb ik het Internet afgezocht. Na een aantal soorten, die totaal niet op mijn slak leken,
kwam ik via Ariolimax bij de Banana Slug, ofwel de Ariolimax columbianus.
De bijbehorende omschrijving kwam sterk overeen met de slak in mijn slaquarium.
Ook volgens Ton de Winter was het, na het zien van de foto's, waarschijnlijk een Ariolimax columbianus
(Gould, 1851). Hij dacht hierbij nog de volgende kenmerken op de foto's te zien: een staartklier en donkere
streepjes aan de zijkant van de voetzool. Dit heb ik kunnen bevestigen.

De Banana Slug, Ariolimax columbianus (Gould, 1851), behorend tot de familie Arionidae, is Noord
Amerikaanse soort. Hij komt van oorsprong voor van Alaska tot Zuid Californië en de vraag is direct
gesteld: Hoe komt het dier op een Nederlands tuincentrum?
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Als het als ei in een plantenpot (o.a. met Sequoia) over de oceaan is meegereisd, moet het dier al enige tijd
hier zijn geweest gezien zijn lengte. De soort kan ongeveer 7 jaar oud worden.
Als het als volwassen exemplaar met een plant is meegekomen, moet het wel een taai dier zijn.
Over het algemeen worden planten tijdens transport op diverse verdeel- en overlaadstations heen en weer
geschoven en verzet.
Al met al heeft het dier mij ongeveer vier maanden elke dag weer verbaasd. De paar weken met zomerse
temperaturen hebben het dier waarschijnlijk geen goed gedaan. Gelukkig was ik er op tijd bij na het sterven
van het dier, het staat nu op alcohol.
Ik ben benieuwd of er ooit eerder een Banana Slug in Nederland is gevonden.
Graag ontvang ik kopieën van artikelen over deze soort, mijn informatie komt van het Internet, waar
interessante artikelen met mooie foto's te vinden zijn met Ariolimax als zoekwoord.
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Lanzarote, definitieve soortenlijst
door R.E. Reuselaars
In het jaarverslag van 2002 publiceerde ik de voorlopige resultaten van mijn reis naar Lanzarote omdat toen
nog veel materiaal lag te wachten op uitzoeken en determinatie. De werkzaamheden zijn afgerond en met
determinatiehulp van Arjen Bos uit Den Haag kan ik nu de complete lijst presenteren. Er werden in totaal
136 soorten gevonden waarvan maar liefst 43 soorten nog niet in mijn collectie voorkwamen.
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Familie
Acanthochitonidae
Acmaeidae
Aplysiidae
Architectonicidae
Arcidae
Assimineidae
Barleeidae
Buccinidae

Cardiidae
Carditidae
Cerithiidae

Cerithiopsidae
Chitonidae
Columbellidae

Conidae
Cypraeidae
Cystiscidae
Dentaliidae
Ellobiidae

Epitoniidae

Eulimidae
Fasciolariidae
Fissurellidae
Fossaridae
Haliotidae
Janthinidae
Lamellariidae
Lasaeidae
Leptochitonidae
Limopsidae
Littorinidae
Lucinidae
Mathildidae
Mitridae
Muricidae

Soort
Acanthochiton fascicularis (Linnaeus, 1767)
Acmaea virginea (O.F. Müller, 1776)
Aplysia (Aplysia) dactylomela Rang, 1828
Aplysia (Varria) fasciata Poiret, 1789
Philippia hybrida (Linnaeus, 1758)
Striarca lactea (Linnaeus, 1758)
Paludinella littorina (Velle Chiaje, 1828)
Barleeia unifasciata (Montagu, 1803)
Cantharus assimilis (Reeve, 1846)
Cantharus variegatus (Gray, 1839)
Chauvetia (Chauvetia) brunnea (Donovan, 1804)
Chauvetia (Chauvetia) decorata Monterosato, 1889
Chauvetia (Donavaniella) turritellata (Deshayes, 1835)
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844)
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)
Bittium (Lirobittium) incile Watson, 1886
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Cerithium rupestre Risso, 1826
Cerithiopsis fayalensis Watson, 1886
Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803)
Chiton (Rhyssoplax) canariensis d'Orbigny, 1834
Astyrix rosacea (Gould, 1840)
Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)
Nitidella ocellata (Gmelin, 1791)
Nitidella ocellina (Linnaeus, 1758)
Conus desidiosus A. Adams, 1854
Erosaria spurca (Linnaeus, 1758)
Luria lurida lurida (Linnaeus, 1758)
Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
Dentalium mutabile inaequicostatum Dautzeberg, 1891
Dentalium vulgare vulgare Da Costa, 1778
Auriculinella (Leuconia) erosa (Jeffreys, 1883)
Pedipus afer (Gmelin, 1857)
Pseudomelampus sp.
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866)
Epitonium lamellosa (Lamarck, 1822)
Opalia (Dentiscala) crenata (Linnaeus, 1758)
Parvioris anderswareni Van Aartsen & Gianuzzi-Savelli,
1991
Vitreolina philippi (Rayneval & Ponzi, 1854)
Sinistralia maroccensis (Gmelin, 1791)
Diodora gibberula (Lamarck, 1822)
Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758)
Haliotis coccinea Reeve, 1846
Janthina janthina (Linnaeus, 1758)
Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758)
Lasaea rubra (Montagu, 1803)
Lepidopleurus (Leptochiton) algesirensis (Capellini, 1859)
Limopsis minuta (Philippi, 1836)
Littorina neritoides (Linnaeus, 1758)
Littorina striata (King, 1832)
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829)
Mathilda gemmulata Semper, 1865
Mitra (Strigatella) zebrina (d'Orbigny, 1839)
Mitra nigra (Pallary, 1912)
Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814)
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Vindplaats
13
13, 15
3
3
13, 15
4, 13
13
10, 13
5
13
13
13, 15
13, 15
13
5, 10, 13, 15
13, 15
15
13, 15
13, 15
13
13
13
3, 5, 13
13, 15
3, 5
13, 15
5, 13
13, 15
15
13, 15
13
13
10
12, 13
13
13
1, 5, 13
13
13
13
3
10, 13, 15
13
3, 4, 13, 15
10, 13
13
3, 14, 15
5, 13
13
14
2, 12, 16
10, 13
13, 15
3, 5, 13
3, 13
13
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Mytilidae

Nassaridae
Naticidae
Omalogyridae
Patellidae

Philinidae
Pinnidae
Planaxidae
Pleurobranchidae
Psammobiidae
Pyramidellidae

Retusidae
Rissoidae

Siphonariidae
Spirulidae
Thaididae
Thraciidae
Tricoliidae

Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)
Lithophaga (Myoforceps) aristata (Dillwyn, 1817 ex
Solander ms.)
Perna perna (Linnaeus, 1758)
Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815)
Nassarius incrassatus (Ström, 1768)
Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844)
Natica variabilis Récluz in Reeve, 1855
Polinices lacteus (Guilding, 1834)
Omalogyra atomus (Philippi, 1841)
Patella (Patella) candei candei (d'Orbigny, 1840)
Patella (Patella) candei crenata (d'Orbigny, 1840)
Patella piperita piperita Gould, 1846
Philine jeffreys (Montagu, 1884)
Pinna rudis Linnaeus, 1758
Planaxis lineatus (Da Costa, 1778)
Berthella plumula (Montagu, 1803)
Gari costulata (Turton, 1822)
Gari intermedia (Deshayes, 1855)
Chrysallida doliolum (Philippi, 1844)
Chrysallida dollfusi ? (Kobelt, 1903)
Odostomia turriculata Hedley, 1844
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1766)
Retusa truncatula (Bruguière, 1792)
Alvania (Alvania) beani (Hanley in Thorpe, 1844)
Alvania (Alvania) canariensis (d'Orbigny, 1837)
Alvania (Alvania) cancellata (Da Costa, 1778)
Alvania (Alvania) cancellina (Locard, 1892)
Alvania (Alvania) leacocki (Watson, 1875)
Alvania (Alvania) subareolata (Monterosato, 1869)
Alvania (Alvania) watsoni (Schwartz, 1873)
Alvania (Alvaniella) canariensis (d'Orbigny, 1837)
Alvania (Alvaniella) scabra (Philippi, 1844)
Alvania beani (Hanley in Thorpe, 1844)
Ceratia proxima Forbes & Hanley, 1850
Cingula (Cingula) jansseni Verduin, A. 1984
Cingula albugo (Watson, 1873)
Cingula basteriae Moolenbeek & Faber, 1986
Crisilla semistriata (Montagu, 1808)
Manzonia (Manzonia) boogi lanzarotii Moolenbeek &
Faber, 1987
Manzonia (Manzonia) madeirensis Moolenbeek & Faber,
1987
Manzonia (Manzonia) overdiepi Van Aartsen, 1983
Manzonia (Manzonia) pelorum Moolenbeek & Faber, 1987
Onoba cristallinula (Manzoni, 1866)
Onoba josae Moolenbeek & Hoenselaar, 1987
Pisinna glabrata (Von Muehlfeldt, 1824)
Rissoa (Apicularia) lia (Monterosato, 1884 ex Benoit ms.)
Rissoa (Gueriniana) guerini Récluz, 1843
Setia bruggeni (verduin, 1984)
Zebina vitrea A. Adams, 1854
Williamia gussonii (O.G. Costa, 1829)
Spirula spirula (Linnaeus, 1758)
Thais haemastoma (Linnaeus, 1767)
Thracia (Thracia) corbuloides Deshayes, 1830
Tricolia pullus pullus (Linnaeus, 1758)
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Trimusculidae
Triphoridae
Triviidae
Trochidae

Truncatellidae
Turridae

Tylodinidae
Vanikoridae
Veneridae

Trimusculus mamillaris (Linnaeus, 1758)
Marshallora adversa (Montagu, 1803)
Metaxia metaxae (Delle Chiaje, 1828)
Trivia (Trivia) monacha (Da Costa, 1778)
Trivia candidula (Gaskoin, 1836)
Calliostoma zizphinum zizphinum (Linnaeus, 1758)
Clanculus bertheloti (d'Orbigny, 1839)
Gibbula spurca (Gould, 1856)
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)
Jujubinus striatus striatus (Linnaeus, 1758)
Osilinus (Monodonta) atrata (Wood, 1828)
Osilinus (Monodonta) edulis (Lowe, 1842)
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767)
Bela oceanica (Locard, 1897)
Mangelia (Cythara) vauquelini (Payraudeau, 1826)
Mangelia sp.
Mangiliella canarica Nordsieck, 1977
Mangiliella multilineolata (Deshayes, 1835)
Mitrolumna crenipicta (Dautzeberg, 1889)
Raphitoma (Leufroyia) concinna (Scacchi, 1836)
Raphitoma (Philbertia) atropurpurea Locard & Caziot,
1898
Raphitoma (Philbertia) bucquoyi (Locard, 1886)
Tylodina perversa (Gmelin, 1791)
Macromphalus abylensis Warén & Bouchet, 1988
Irus (Irus) irus (Linnaeus, 1758)
Paphia (Politapes) aurea Gmelin, 1791

13, 15
15
13
13
15
15
3, 13
5, 12
13, 15
13
4, 12
2, 4, 12, 16
10, 13
13
3, 13, 15
13
13
13
13
13, 15
13, 15
13
13
13, 15
4, 10, 13
7
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Møns Klint, Denemarken, een malacologisch paradijs
door David Baron
Deze zomer zijn Jolanda en ik naar Noorwegen geweest. Met de camper hebben we een rondreis gemaakt,
via Duitsland, Denemarken en Zweden. We hebben prachtige landschappen gezien, adembenemende
wandelingen gemaakt, voor nog niet geopende berghutten gestaan, zon gezien, regen gehad, kou geleden,
gletsjers beklommen, veel kilometers gereden en tijd gehad om te genieten.
Tijdens dit alles heb ik bijna overal, voor zover mogelijk, naar mollusken gezocht. Net als enige jaren
geleden in Zweden, heb ik mijn best gedaan om Spermodea lamellata te vinden. Tot aan onze terugkeer naar
huis nog zonder resultaat. Onze laatste twee overnachtingen waren op Møn, Denemarken. We wilden nog
een keer naar Møns Klint, genieten van de witte krijtrotsen en fossielen zoeken. We stonden op dezelfde
camping als 15 jaar geleden, op loopafstand van Møns Klint. Op de camping kroop Helix pomatias in
bescheiden aantallen rond. Zelf vind ik deze soort te mooi om levend te verzamelen, dus heb ik het
struikgewas en de bossages afgestruind en mét resultaat. Met een handvol lege, gave huisjes van Helix
pomatias kon mijn dag niet meer stuk.
De volgende dag, dinsdag 29 juni, zijn we lopend door het oude bos naar Møns Klint gegaan. Onderweg
kwam ik Cepaea hortensis en Bradybaena fruticum tegen op bomen en struiken. De krijtrotsen als altijd
indrukwekkend om te zien. Op het kiezel-/keienstrand vond Jolanda al snel de eerste stukken belemnieten.
Mijn aandacht ging meer uit naar de krijtwanden, waarin ik twee exemplaren van Pycnodonte vesiculare
vond met een doorsnee van circa 10 cm. Op boomstammen, die door de afbrokkelende rotsen op het strand
waren terecht gekomen, vond ik Cepaea hortensis, C. nemoralis en Arianta arbustorum. De bomen naast de
trappen naar het strand waren ideaal voor het verzamelen van Cochlodina laminata, Balea biplicata,
Helicigona lapicida en Ena obscura. Op grote stronken en dikke takken vond ik onder andere Discus
rotundatus, Perforatella incarnata, Clausilia pumila en C. bidentata.
Terug op de camping had ik nog geen Spermodea lamellata. Navraag op het kantoor van de camping leverde
mij de oudste plek van het bos Klinteskoven op. Gewapend met een tweetal plastic zakken ging ik op de fiets
het bos weer in. Ik heb eerst wat slakken verzameld onder takken en daarna het zekere voor het onzekere
gedaan: De zakken volgestouwd met strooiselmateriaal. De eerste zak heb ik in de rugzak gepropt en de
tweede nog grotere zak heb ik met de broeksriem op de bagagedrager gebonden. Thuisgekomen speelde het
weer goed mee. De hete zomerdagen waren ideaal voor het drogen van het strooiselmateriaal.
Na het drogen en zeven volgde de openbaring: enorm veel soorten in grote aantallen waaronder de
Spermodea lamellata!
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Locaties

Soort
1
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)
Columella aspera Waldén,1966
Vertigo (Vertigo) pusilla Müller, 1774
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830)
Ena (Ena) obscura (Müller, 1774)
Punctum (Punctum) pygmaeum (Drapernaud, 1801)
Discus (Discus) rotundatus (Müller, 1774)
Vitrea (Crystallus) contracta (Westerlund, 1871)
Aegopinella nitidula (Drapernaud, 1805)
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (Müller, 1774)
Euconulus (Euconulus) vulvus (Müller, 1774)
Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803)
Clausilia (Clausilia) bidentata (Ström, 1765)
Clausilia (Clausila) pumila Pfeifer, 1828
Balea (Alinda) biplicata (Montagu, 1803)
Bradybaena (Bradybaena) fruticum (Müller, 1774)
Perforatella (Monachoides) incarnate (Müller, 1774)
Trichia (Trichia) hispida (Linné, 1758)
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
Helicigona lapicida (Linné, 1758)
Cepaea nemoralis (Linné, 1758)
Cepaea hortensis (Müller, 1774)
Helix (Helix) pomatia (Linné, 1758)

2

3
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

1 = Camping Møns Klint
2 = Bomen op strand
3 = Bomen / stronken / dikke takken in bos
4 = strooisellaag
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Gigantic snail invades Texas golf course
Researchers fear rice crops, native vegetation will be destroyed.
By Cindy Horsswell, The Houston Chronicle.
Houston:
Last spring Pudge Willcox attended a workshop that warned about a fist-size snail with a voracious appetite
that invaded the Philippines and devoured a large portion of its rice crop.
When Willcox, the director of a navigation district that provides irrigation water for Chambers County's rice
farmers, later passed on the information to Mike Willcox, a local druggist, he furrowed his brow and said: "I
think I've seen that snail".
Of all places, he recalled seeing the snail, whose brown shell swirls like the top of a Dairy Queen cone,
feasting on vegetation and slithering around shallow ponds at the Chambers County Golf Course not far from
Int. 10, about 38 mile east of Houston.
Authorities have since confirmed that the channeled applesnail, which is native to South America, has
populated these ponds and may have been living there for a decade. And they worry that the snail could harm
rice crops and aquatic habitat.
Robert Howells, a Texas Park and Wildlife research biologist, theorizes the snail might initially have been
released by someone tired of keeping it in an aquarium or garden before the species was outlawed in Texas
in 2001.
In the wake of its recent discovery, research scientists began descending on the golf course this month to
study the snail's lifestyle and project its potential danger to rice crops and aquatic habitat in Texas.
So far, these snail have not infested areas sufficiently in Texas to cause damage, said Lyubov Burlakova, an
adjunct biology professor at Stephen F. Austin State University in Nacogdoches, who is helping conduct the
study. But once a species invades it needs time to establish. So you don't see the bad effect for a time. Then it
booms, and it's too late. Since the Agriculture Department launched a survey four years ago to determine
where the snails might have spread, they have been found in a few bayous and canals in Harris, Brazoria,
Fort Bend, Calveston and Waller counties. Visitors riding the pontoon at the Armand Bayou Nature Center
near NASA might spot a dozen neon-pink egg sacks from these snails clinging to the rocks along the bayou's
shores like wads of bubble gum, said Candy Donahue, the centers executive director.
Authorities at the center worry the snails might destroy native vegetation, including plantings done in
sensitive areas to restore the marsh.
The population hasn't grown large enough to
cause a problem yet, but it could explode and
denude everything, Donahue said. The Chinese
tallow (an invasive tree) wasn't a problem at
first, but now it's everywhere. There's just a lot
we don't know about these snails.
Alex Karatayev, a Stephen F. Austin associate
professor in aquatic biology, and two graduate
students recently began a field study at the
Chambers County ponds. They discovered that
the snails has stripped most of the leaves from
the vegetations in the ponds.
When the snail was initially imported from
South America to Taiwan in 1979 and then the Philippines and other Southeast Asian countries in the 1980's,
entrepreneurs planned to use it to start an Asian escargot market. But nobody developed an appetite for it
there, and the snail was eventually released into the wild where it decimated rice crops.
The Philippines used to be a large exporter of rice, but now they have to import it, Howells said.

K.G. van Timmeren

Overgenomen uit: The Grand Rapids Press, 27 – 12 – 2004.
Grand Rapids – Michigan – U.S.A.
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Onkruidmossels
Young and Beautiful against Old and Ugly
door Jos Nienhuis
Usquert

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er speciaal van de zijde van de Duitse malacologie meer
belangstelling voor het verschijnsel van wat zij "Allerweltsmuschel" noemen. Aangezien er in de
Nederlandse taal voor deze groep van mossels geen naam bestaat, stel ik voor ze "onkruidmossels" te
noemen om redenen die verderop helder zullen worden gemaakt.
De hoofdreden dat ik dit artikel schrijf is dat ik aandacht wil vragen voor een onderbelicht verschijnsel dat al
zeer lang gaande is en zelfs in vele gevallen zijn beslag in Midden Europa al heeft gehad. Vooral Klaus Groh
en Gerhard Falkner hebben er over gepubliceerd. Zelf let ik al jaren op het verschijnsel in Nederland en
Frankrijk. Aangezien er niemand naar mijn oordeel het fijne van snapt, wil ik het verschijnsel schematisch
benaderen en acht ik de kans groot dat dit geschetste beeld de toekomst hoogstens ten dele overleeft.
Vroeger voor zover gedocumenteerd bezat ieder riviersysteem of afgesloten meer zijn eigen rassen (=
ondersoorten) van grote zoetwatermossels: De Unionoidae. Door het graven van kanalen tussen de
riviersystemen en het uitzetten van vis met glochidia van elders, werden deze eilandfauna's (de rivieren mag
men als eilanden met betrekking tot Unionoidae begrijpen) door bezoek van elders ingrijpend gewijzigd.
Deze bezoekers kan men verdelen in nieuwe soorten en nieuwe ondersoorten. Voor mijn verhaal zijn alleen
de ondersoorten van belang. Daarbij beperk ik mij tot Anodonta anatina en Unio pictorum die meestal in dat
verband worden genoemd en een geval van wisseling door Potamida littoralis in Frankrijk die door mijzelf is
geconstateerd.
Als men er zo tegenaan kijkt gaat het om drie soorten die een hoge tolerantie vertonen ten opzichte van
vervuiling (een geval van Unio crassus subsp.? in Duitsland laat ik om goede redenen buiten beschouwing).
Wat blijkt nu: de oude rassen groeiden langzaam en plantten zich op hogere leeftijd pas voort; de nieuwe
ondersoorten groeien veel sneller en zijn eerder volwassen.
In sommige reeds zeldzame gevallen komen de beide ondersoorten in hetzelfde riviersysteem nog voor.
Meestal zijn alleen de nieuwe ondersoort, de onkruidmossels, nog te vinden. En in zeer zeldzame gevallen
treft men alleen nog het oude ras aan. Wellicht betreft de vondst van ons medelid, Cor Grabijn, zo'n oud ras,
maar zeker is dat zonder verder onderzoek niet. Immers deze dieren kunnen ook eventueel zo langzaam
groeien door een karig voedselaanbod.
Voor zover bekend vervangen de onkruidmossels de oude rassen. Waarom dat gebeurt, heeft voor mij iets
raadselachtigs. De beste gok lijkt mij dat de biotopen steeds instabieler worden door vervuiling waarbij ik
ook denk aan instabiliteit op mechanisch niveau: extra uitspoeling door de toename in aantal en grootte van
het scheepvaartverkeer. Dat de snellere groei voortkomt uit vervuiling als gedoseerde bemesting mag
natuurlijk niet op voorhand worden uitgesloten. Op deze problematiek is wellicht een antwoord te geven
door watersystemen te bestuderen waar oude rassen en onkruidmossels nog tezamen voorkomen of door zo'n
Giethoornplek in de gaten te houden in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat de onkruidmossels niet zo
zeer tot verschillende rassen behoren in tegenstelling tot de oude geografische rassen. Wat er dus plaatsvindt,
is een enorme afname op het gebied van de diversiteit van de oude rassen. Oude rassen zijn in Nederland al
zeldzaam en weg is weg.
Voor veldmalacologen is het dus zeer interessant om naar langzaam groeiende dieren te zoeken.
Daarbij moet wel worden bedacht dat zo'n fraai helder herkenbaar patroon als van Giethoorn bij de
langzaamgroeiers zeldzaam is; meestal zien ze er veel bruiner uit dan de snelgroeiers. Aangezien deze oude
rassen uitsterven, heeft het wellicht zin ook deze oude rassen een beschermde status te geven.
Uit bovenstaande is wellicht al duidelijk geworden hoe ik aan de term onkruidmossels kom. Het betreft
snelgroeiende, zich snel voortplantende mossels.
Dit verschijnsel ziet men ook bij akkeronkruiden, die zich in zeer onrustige milieus, de akkerbouwlanden,
kunnen handhaven doordat zij in staat zijn tot wisseling van generatie binnen enkele maanden. Ik gebruik het
prefix "on-" daarbij in een moreel neutrale betekenis. Bekijkt men echter vanuit een etnocentrisch standpunt
naar deze onkruidmossels, dan blijkt een onderverdeling naar subculturele context van belang.
De meeste malacologen, gecharmeerd van oorspronkelijke diversiteit, zullen deze ontwikkeling betreuren.
Waterbeheerders, uit op helder water, zullen met deze ontwikkeling tevreden zijn: snelgroeiende filterfeeders
die, voor zover ik kan nagaan, net zo talrijk zijn als de oude rassen produceren meer biomassa per
tijdseenheid en dat kan alleen maar neem ik aan door harder te filteren. Het lijkt mij momenteel een recept
voor onverantwoordelijke lieden om de esthetica het te laten winnen van de ethica (als het maar mooi lijkt of
klinkt). Door dit snellere filteren is het zeer wel mogelijk dat de vervuiling van het substraat zelf, waarin de
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mossels leven, sneller gaat.
Immers er worden meer pseudo-feces geproduceerd die in het substraat terecht komen. Maar ook aangezien
veel mossels van ouderdom sterven en hun resten dus ook in het substraat terecht komen.
Hopelijk wordt met dit eventuele nadeel bij de schone schijn rekening gehouden, omdat anders ook in laatste
instantie de onkruidmossels verdwijnen en daarmee het heldere water waar men zo tevreden over was.

Unio pictorum, Giethoorn
14-IX-2003
leg. C.Grabijn, Hoogeveen
L = 6.1 cm
Leefduur na glochidiosis
ca. 86 maanden.
Waarschijnlijk voorbeeld van een oud origineel ras.

Unio pictorum, Merwede
12-VIII-1985
leg. J.Nienhuis, Usquert
L = 9.2 cm
Leefduur na glochidiosis
ca. 38 maanden.
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Toeval, geluk of beide?
door M.L.van Straten
Vaak verbaas ik mij op schelpenbeurzen of wanneer ik in een catalogus van een handelaar neus over de hoge
prijzen die voor schelpen gevraagd – en gegeven worden. Wat bepaald de waarde van een schelp?
Voor mij hebben bepaalde exemplaren in mijn collectie een ‘emotionele waarde’, herinneringen aan een
bepaalde plaats, mede excursie deelnemers of de blijdschap wanneer je een bepaalde soort voor het eerst
verzamelt. Zo verzamelde ik mijn eerste exemplaren van Calliostoma (C.) zizyphinum (Linnaeus, 1758)
[TROCHIDAE] op 30 oktober 1995 in de bij eb droogvallende vissershaven van Calais, Frankrijk. Beide
exemplaren verzamelde ik levend in een hoek van de haven waarin het slijk een bergje afval, zoals
autobanden, vissersnetten e.d. begroeit met algen en verschillende wieren ligt.
Op 26 november 2004 was ik weer eens in Calais en tijdens laagwater weer de vissershaven bezocht om te
kijken of er wat voor de collectie te vinden was. Groot was mijn verbazing en vreugde toen ik op precies
dezelfde plaats als in 1995 weer twee exemplaren van Calliostoma (C.) zizyphinum aantrof. Beide
exemplaren wederom levend, de eerste prachtig gevlamd, de tweede bijna wit en zonder vlammen.

1

2

3

4

Fig. 1. C. zizyphinum, Calais, Frankrijk 30.10.’95; Fig. 2.C. zizyphinum, Malaga, Spanje, 01.01.’98
Fig. 3. C. zizyphinum var. conuloides, Sada, Spanje, 29.07.’00; Fig. 4. C. zizyphinum var. conuloides, Algeciras, Spanje, 20.01.’98

Thuisgekomen heb ik de nieuw verzamelde exemplaren vergeleken met de reeds in de collectie aanwezige
exemplaren (15 monsters), zie o.a. figuren 1 t/m 4 en met afbeeldingen in de literatuur. De zeer lichte bleek
de variëteit Lyonsi Leach in Forbes and
Hanley, 1847. Volgens Poppe en Goto
komt deze vorm in diep water voor, zodat
het mij niet onwaarschijnlijk voorkomt
dat in ieder geval dit exemplaar is
aangevoerd met een vissersboot en zo in
de haven van Calais is terecht gekomen.

5
Literatuur :

6

Fig. 5. C. zizyphinum var. lyonsi; Fig. 6. C.
zizyphinum, beiden : Calais, Frankrijk, 26.11.’04

European Seashells Vol. I - G.T.Poppe & Y.Goto
Atlas of the Mediterranean sea shells Vol 1 - R.Giannuzzi-Savelli et all.
Die Trochidae der Europaischen Meere - A.Alf
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Massale sterfte van Unionoïden
door David Baron
Tijdens de excursie van de Schelpenwerkgroep Delfzijl, op 7 juli 2002, zijn er in de Jongbloedvaart bij
Holsloot (AC 249.5/528.8) exemplaren van Unio tumidus Philipsson, 1788 gevonden die door hun
gedrongen bouw doen denken aan Unio crassus. Jos Nienhuis, bij deze excursie aanwezig, wou graag terug
naar deze plek om meer van deze Unio tumidus te verzamelen.
Op zondag 10 augustus 2003 zijn Jos Nienhuis en ik teruggegaan naar de Jongbloedvaart. Al snorkelend
haalde Jos Nienhuis vele Unionoïden boven water, dat door de hete zomer al aardig was opgewarmd.
Opvallend was het grote aantal dode Unio pictorum (Linnaeus, 1758) en Unio tumidus, waarbij het dode dier
nog net niet uit de schelp viel. Jos vertelde dat Cor Grabijn een week eerder veel Unionoïden had gevonden
in de Industriehaven, een doodlopend water die in verbinding staat met de Hoogeveensche Vaart bij
Hoogeveen. Cor Grabijn had bij de Edisonbrug (AC 230.4/527.3) Anodonta's en zelfs Unio's zien drijven.
Onze verzamelplek in de Jongbloedvaart bevond zich op 200 meter van een duiker die de verbinding maakt
met de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Wij zijn daarop gaan verzamelen in de Verlengde Hoogeveensche
Vaart (AC 249.4/528.7) en we vonden weer vele dode Unionoïden, het sterftecijfer was zelfs hoger dan in de
Jongbloedvaart. Van de in de Verlengde Hoogeveensche Vaart gevonden Unionoïden was het aantal dode
Unio pictorum ongeveer 60% en Unio tumidus ongeveer 40%. Dit is een achteraf gemaakte schatting omdat
ik niet alles heb geteld. Opvallend was wel dat het dieren betrof van 3 – 4 jaar en ouder. Wij vonden ook
enkele Anodonta anatina (Linnaeus, 1758), Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) en 1 Pseudanodonta
complanata Rossmässler, 1835. Hierbij waren ook vers dode exemplaren, maar door het lage aantal
gevonden exemplaren is geen schatting te maken van het sterftecijfer.
Alle andere zoetwatermollusken die we vonden, onder andere Valvata piscinalis (Müller, 1774), Lymnea
stagnalis (Linnaeus, 1758), Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) en zelfs Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818)
en Corbicula fluminea (Müller, 1774) waren nog in leven.
Mijn eerste gedachte ging uit naar zuurstofgebrek. De vegetatiedichtheid in de Jongbloedvaart was groter
dan de in de Verlengde Hoogeveensche Vaart, dus het zuurstofgehalte moest in de Verlengde
Hoogeveensche Vaart wel lager zijn, zo redeneerde ik.
Om zekerheid te krijgen ben ik op woensdag 13 augustus 2003 teruggegaan naar de Verlengde
Hoogeveensche Vaart met een thermometer en een zuurstoftest (Tetra voor aquaria en vijvers). Het
watermonster, van de bodem gehaald op anderhalf meter diepte, had een temperatuur van 27,5 °C en de met
de test gevonden zuurstofgehalte was nagenoeg maximaal voor die temperatuur. Diezelfde middag heb ik de
test ook uitgevoerd in de Sleenerstroom (AC 253.2/531.1), een stromend water dat niet direct in verbinding
staat met de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Bij de gemeten temperatuur van 26°C, de bodem lag hier op
een halve meter diepte, vond ik weer een nagenoeg maximale zuurstofgehalte voor die temperatuur.
Ik heb daar een paar meter bodem afgezocht naar Unionoïden, en alle aangetroffen exemplaren van Unio
pictorum (30x), Anodonta anatina (1x) en Anodonta cygnea (1x) waren nog in leven.
Op zondag 17 augustus 2003 ben ik naar het Stieltjeskanaal geweest, een kanaal dat de doorgaande
scheepvaartverbinding is vanaf de Verlengde Hoogeveensche Vaart, richting Coevorden. Boven de sluis, bij
Zandpol (AC 254.2/523.4) lag de bodem langs de wal bezaaid met Unionoïden, merendeels in verregaande
staat van ontbinding. Er volgde een niet al te frisse telling van opgeviste Unionoïden: Unio pictorum (30
levend, 227 dood), Unio tumidus (3 levend, 8 dood), Anodonta anatina (1 levend) en Anodonta cygnea (1
dood).
Op en in de kleppen van de dode mossels bevonden zich vele Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758), de
grootste 41mm, enkele Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) en Valvata piscinalis, levend en wel. Op de
beschoeiing graasde nog een Radix auricularia (Linnaeus, 1758).
Het grote aantal dode Unionoïden en dan vooral Unio pictorum en in iets mindere mate Unio tumidus bleef
mij verbazen.
In november 2004 heb ik in vers baggermateriaal uit de Kleine Belterweide bij Belt-Schutsloot grote
hoeveelheden lege doubletten van Unionoïden gezien. In dit geval veel Anodonta's en het waren allemaal
grotere exemplaren. Gezien de gaafheid van de lege doubletten ga ik ervan uit dat ook deze dieren zijn
doodgegaan in de zomer van 2003. De enige levende door mij gevonden Unionoïde, een Unio tumidus,
betrof een exemplaar van hooguit 4 jaar oud.
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Op 4 december 2004 hebben Jos Nienhuis en ik het Stieltjeskanaal en de Verlengde Hoogeveensche Vaart
weer bezocht. Op dezelfde plekken als in de zomer van 2003 vonden we nu vooral jongere Unionoïden.
Ik heb een aantal mogelijke doodsoorzaken op een rijtje gezet:
Hongerdood: de activiteit van mollusken is afhankelijk van de temperatuur, hoe hoger de
temperatuur des te actiever ze worden. De stofwisseling en zuurstofbehoefte nemen toe terwijl
het absolute zuurstofgehalte in water bij verhoging van de temperatuur afneemt. Een verhoogde
stofwisseling kan leiden tot voedselgebrek met als verhongering tot gevolg;
Vergiftiging door vervuiling: de concentratie opgeloste stoffen (schadelijke en onschadelijke) in
water kan bij hogere temperatuur oplopen waardoor de mollusken meer schadelijke stoffen
binnen krijgen;
Vergiftiging door algen: algen, met name blauwalgen, produceren giftige afbraak-producten,
Mycrocistine, dat in hoge concentraties giftig is.
Mogelijk zijn er meer oorzaken die tot een massale dood van Unionoïden kunnen leiden. Maar waarom dan
vooral de oudere Unionoïden en waarom niet de jongere Unionoïden en andere mollusken?
Wie heeft een verhelderend antwoord op deze vragen?
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Slakkenkwekerij op Caicos
De slakkenkwekerij op de Turks- en Caicoseilanden is een droom die werkelijkheid is geworden voor
liefhebbers van deze weekdieren. Door de jaren heen zagen zij met lede ogen toe hoe de populatie van de
slakken afnam in het Caribisch gebied. Tot 1960 is er geen diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de
grote kroonslak gedaan, maar kort daarna werden er pogingen ondernomen om het dier te kweken. Een van
de eerst laboratoria werd op het nabijgelegen Pine Cay ingericht. Het werd gehuisvest in een rustieke hut die
niet veel groter was dan een caravan. Het project werd gefinancieerd door een stichting die was opgericht
door Chuck Hesse. Het wereldwijd toenemende milieubewustzijn inspireerde hem tot zijn plan zeeteelt en
duurzame energie in de vorm van windgeneratoren te gebruiken; dit leidde tot een maritiem 'biosfeerreservaat'. Hij noemde zijn project PRIDE: Protection of the Reefs and Island from Degradation and
Exploitation.

Met wat subsidie en dankzij de ondersteuning van welvarende jachteigenaren die lid werden van de
vereniging groeide PRIDE uit tot de basis waarop een klein aantal jonge, bevlogen wetenschappers hun
onderzoek naar de teelt van zeeslakken deden. Aan de hand van onderzoeksresultaten werd de kwekerij
opgericht. Ze bestaat uit drie afdelingen, waarin de slakken in de verschillende fasen van hun leven – van
eitje tot larve, van larve tot slak, van kleine tot grote slak – verzorgd worden. Het bedrijf heeft een aantal
stilistische eigenaardigheden: alle gebouwen zien er even ingewikkeld uit als de slakkenhuizen, met grillig
gevormde vaten, koepels, torentjes en bogen.
In de paartijd trekt men rond circa 1000
geslachtsrijpe slakken een bodemnet, dat net
hoog genoeg is om ontsnapping te voorkomen.
Deskundigen van de kwekerij vegen de kuit
routineus onder de vrouwelijke slakken vandaan
– soms verzamelen ze in één beweging wel
500.000 eitjes! Ze leggen ze binnen in grote
kuipen. Na drie weken zwemmen er larven uit de
eitjes; in deze fase zijn ze heel kwetsbaar. In de
'Metamorphosis Facility' veranderen ze in
slakken ter grootte van speldenknoppen. Daarna
worden ze overgebracht naar waterbakken met
een laagje zand, waar ze als voer een speciaal
algenmengsel krijgen. Als ze een bepaalde grote,
ronde betonnen vijvers, waar ze zich te goed
doen aan gemengd korrelvoer. In de 'postlarvale
onderkomens' groeien maximaal 700.000
kroonslakjes (van 4 mm tot 2 cm). In vijvers aan
de kust worden ze nog drie tot zes maanden lang gekweekt. Door pvc-buizen pompt men in zeewater
opgeloste zuurstof in de vijvers. Wanneer de slakken 5 tot 7 cm groot zijn, gaan ze naar de 'wei', een
omheind stuk zee voor de kust, waar ze op een lindegroene bodem rusten tot ze geslachtsrijp zijn.
In het wild overleeft misschien één van de 500.000 eitjes; in de kwekerij zijn dit er veel meer. Jaarlijks
produceert de onderneming ruim één miljoen slakken en er bestaan plannen het bedrijf uit te breiden.
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Grote kroonslakken
Strombus gigas
De grote kroonslak komt alleen voor in het blauwgroene, ondiepe water rond de koraaleilanden in het
Caribisch gebied. Hij strekt zich uit over de oceaanbodem en wroet met zijn puntige, sikkelvormige sluitklep
in het zand. Langzaam vindt hij zijn weg naar het schildpadgras, waar hij de lagen van eet. Tijdens het
foerageren loopt hij het grootste risico zelf een hartig hapje te worden. Hoewel de mens waarschijnlijk zijn
grootste vijand is, wordt hij ook bedreigd door de gevlekte adelaarsrog, de karetschildpad, de heremietkreeft,
de inktvis, de langoest, de zeester en vissoorten zoals het zeevarken, de trekkersvis, de egelvis en de
tijgerhaai.
In het Caribisch gebied is de consumptie enorm toegenomen. Op veel eilanden is de grote kroonslak een
bedreigde soort en in de afgelopen tien jaar is hun aantal gezakt tot onder de tien procent. Tot voor kort was
er weinig bekend over de slak. Onlangs hebben onderzoeken in Venezuela, op de Bahama's en op de Turksen Caicoseilanden het opzetten van kwekerijen voor commerciële doeleinden mogelijk gemaakt. Tevens zijn
er programma's gestart om de natuurlijke populaties te behouden.
De eilandbewoners noemen de grote kroonslak 'konk', dat is afgeleid van het Griekse kovxn dat 'schelp'
betekent. Als een Bahamaan je 'konk' aanbiedt, gaat het om het delicate vlees van de Strombus gigas.
Fossiele vondsten wijzen erop dat het geslacht Strombus, waartoe de grote kroonslak behoort, ongeveer 65
miljoen jaar geleden is ontstaan. Sommigen beweren dat God deze slakken in het leven heeft geroepen om de
evolutie van de mens te bevorderen! Mensen hebben sinds onheugelijke tijden slakkenhuizen opengebroken
om het vlees te bemachtigen. Het smaakt voortreffelijk en is een rijke bron van eiwitten en vitaminen.
De schelpen werken als gereedschap gebruikt en als decoratie verkocht. In de pre-Columbiaanse
nederzettingen mengde men ze met pottenbakkersaarde en werden er hamers, bekers, schalen, afgodsbeelden
en blaasinstrumenten van gemaakt. De Arawakken en de Cariben maakten er oorringen, halskettingen,
hangers, armbanden en haarspelden van.
Tegenwoordig blaast me op de schelp van een grote kroonslak om de verkoop van vis aan te kondigen of om
uiting te geven aan vreugde bij een run in een cricketwedstrijd. In Key West in Florida spelen zelfs hele
orkesten klassieke melodieën op schelpen tijdens de jaarlijkse Conch Blowing Contest! De Bahamaanse 'rak
'n' scrape'-bands zijn op het eiland Cat ontstaan. Zij bespelen een schelp (de hoorn), een oude kam met
vloeipapier (de harmonica), een zaak met een metalen strijkstok en een trommel waarover een geitenvel is
gespannen, dat boven een vuurtje is verwarmd.
Men zegt dat Columbus behalve Amerika ook
de grote kroonslak heeft ontdekt, want in het
logboek staat vermeld dat er op de tweede reis
slakken voor de kust van Cuba werden
gevangen. Deze werden in water met zout
gekookt en dienden als voedsel voor de
bemanning op de Niña. Nadat de eerste
schepen teruggekeerd waren in Europa werd
de schelp van de grote kroonslak het symbool
van de exotische schoonheid van de Nieuwe
Wereld. In de 17e eeuw werden de parels van
de kroonslak razend populair. In de tuinen in
rococostijl versierde men grotten en fonteinen
met de schelp, men maakte er cameeën van en
in Engeland dienden ze als grondstof voor fijn
porselein.

De eerste kolonisten in het Caribisch gebied leerden mortel te maken door zand en water te mengen met kalk
van gebrande schelpen. Soms werden de schelpen zelf in de muur of de vloer gemetseld.
Vroeger werden de slakken gedroogd om het vlees vijf à zes dagen goed te houden. Dat moet vreselijk
gestonken hebben. Tegenwoordig worden de zeevruchten ingevroren voor de export. Deze lucratieve handel
brengt de slak zowel in Noord-Amerika en Europa als op vrijwel alle Caribische eilanden op tafel. De schelp
is zo onverbrekelijk met dit gebied verbonden dat je de oceaan kunt horen ruisen als hem tegen je oor houdt.
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Vissen op kroonslakken
Tot op de dag van vandaag wordt er rond de Bahama's op de traditionele manier gevist met pittoreske
zeilschepen die behoren tot de laatste op het westelijk halfrond. Deze vaartuigen, 'smakken' geheten, slepen
verscheidende jollen van 3à 4 meter lengte naar visgronden waar de kroonslakken zitten. Met twee man aan
boord worden de jollen van de smak naar de slakkenbanken geroeid of gezeild. hier worden de schelpdieren
gevangen. Een van de mannen roeit de boot. De andere houdt een emmer met een glazen bodem vast en een
6 tot 9 m lange houten stok met twee scherpe metalen punten. Hij speurt door de emmer naar kroonslakken
en als hij er een ziet, schuift hij de punten van de stok onder de schelp, wipt hem op en schept hem met een
zwaai in de boot. De slakken worden naar de smak gebracht en met vijf of zes tegelijk aan een palmblad
geregen. Men slaat een gat in de schelprand en rijgt het palmblad erdoor. Men laat de bundels naar de
zeebodem zakken en haalt ze weer op als er voldoende zijn voor de verkoop op de markt in Nassau. Aan
boord houdt men de slakken levend door er steeds zeewater over te gieten. In de haven hangt men ze weer
overboord tot er vraag naar is. Tegenwoordig worden de smakken steeds vaker voorzien van motoren of
vervangen door speedboten met sportduikers. Toch zijn de meeste kroonslakken die in Nassau aan land
worden gebracht op de traditionele manier gevangen.

J.Kuiper

Overgenomen uit: Culinaria Cariben
R.Parkinson
Uitgeverij Könemann, 1999
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WERKAVONDEN 2005
26 Januari

Jan Kuiper

23 Februari

Robert Reuselaars

30 Maart

Jans Dusseljee

27 April

David Baron

1 Juni

Jos Nienhuis

29 Juni

Henk Jan Kwant

27 Juli

Cor Grabijn

31 Augustus

Hiltje Zwarberg

28 September Frits Zandvoort
26 Oktober

Marten van Straten

30 November

Aljan Woudstra

28 December

Kees van Timmeren

GEPLANDE EXCURSIES 2005

2 of 9 april

Schiermonnikoog

7 mei

Midden Drenthe

4 juni

Vlagtwedde / Bourtange

2 juli

Borkumer Paradies / Meppen (Duitsland)

6 augustus

Engbertsdijksvenen / Vriezenveen

3 september

Scheveningen

17 september

Weerribben / Kalenberg

1 oktober

Drentsche Hoofdvaart
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Fivelstraat 7
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Tel. 0596-572451
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Westervalge 26
9989 EC Warffum
Tel. 0595-422242
(correspondentieadres)

H.J. Kwant
Vossenlaan 32
9751 GG Haren
Tel. 050-5343993
hj.kwant@hccnet.nl

J.H. Dusseljee
Rondeboslaan 2-a
9936 BK Farmsum
Tel. 0596-617076
jhdusseljee@freemail.nl

H.D. Zwarberg
Schepperbuurt 14
9948 PP Termunterzijl
Tel. 0596-602184
hzwarberg@wxs.net

F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel. 0598-432411
fritszzz@hetnet.nl

M.L. van Straten
Buitenlust 43
9971 BR Ulrum
Tel. 0595-402013
martent@worldonline.nl

R.E. Reuselaars
Ganzerikhof 1
9413 AC Beilen
Tel. 0593-540203/06-53774206
rereuselaars@freeler.nl

A. G. van der Sman
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel. 070-3640171
a.g.v.d.Sman@freeler.nl

J. Nienhuis
Middendijk 8
9988 TC Usquert
Tel. 0595-425303

D. Baron
Agaatdreef 46
7828 AE Emmen
Tel. 0591-628724/0644974013
davidbaron1@msn.com

C.J.G. Grabijn
De Boeier 8
7908 EN Hoogeveen
Tel. 0528-267846
grabijn@home.nl

J.M.C.L. Aarssen
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel.: 070-3640171

M. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel.: 0598-432411

J.Kuiper
Langerijp 4
9901 TL Appingedam
Tel.: 0596-633416
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