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Voorwoord
De opkomst van maandelijkse bijeenkomsten bleef ook in 2010 stabiel. Alhoewel de werkgroep 17
leden telt zijn er 9 leden die actief zijn en in staat zijn (een aantal leden wonen te ver weg voor een
avondbijeenkomst) om deel te nemen aan de excursies en bijeenkomsten. De gemiddelde opkomst
op de maandelijkse bijeenkomsten was 5. In 2010 zijn er geen mutaties in het ledenbestand
geweest.
Ondanks dat 2010 een productief jaar was wat de excursies betrof is er slechts één verslag gemaakt
door Frits Zandvoort over de excursie naar de afsluitdijk. Desondanks hebben we een goed gevuld
verslag door een bijdragen van Jan Kuiper over zijn aquarium waarnemingen van de roofslak
Anetome helena, een impressie van de reis van Robert Reuselaars naar La Gomera en twee bijdragen van
Anthonie van Peursen, schelpenafbeeldingen op tegeltjes in Spanje en van zijn dregactiviteiten in de
Zoetermeerseplas.

Wij wensen u veel leesplezier.
Schelpenwerkgroep Delfzijl.
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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;
Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel.
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Excursie Afsluitdijk 2010
Door Frits Zandvoort
Op 12 juni 2010 hebben we een excursie gehad naar de Afsluitdijk. Misschien spreekt dit als zoekgebied niet
direct tot de verbeelding maar dat is niet terecht. Het gebied is juist erg interessant en afwisselend en de
excursie was zeer de moeite waard.
Ons doel was in elk geval het meertandig muizenoortje (Ovatella denticulata) te vinden. Een soort die door
sommigen als ondersoort van het gewone muizenoortje (Ovatella myosotis) wordt beschouwd, maar door
anderen niet. Het heeft in elk geval een andere biotoop (niet op kweldervegetatie, maar op verrot hout in de
vloedlijn) en de verspreiding is daarom ook anders en zeker zeldzamer (zie ook lit.1).
De volgende personen waren aanwezig tijdens deze excursie: Robert Reuselaars, Henk Jan Kwant, Taco
Geertsema, Jos Nienhuis en ondergetekende. Rein Meijer van de Friese schelpenclub was zo vriendelijk om
ons te gidsen. Dankzij hem konden we inderdaad een paar meertandige muizenoortjes scoren.
Het weer zat de hele dag mee, pas aan het eind van de excursie kwamen er donkere luchten opzetten.
We begonnen de excursie aan de zuidkant van de afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Tussen de
basaltstenen zat de prachtige Balea biplicata verstopt. In het zoete water vonden we vele Quagga mosselen
(Dreissena rostriformis), een zeer recente immigrant, vreedzaam voorkomend met zijn neefje de
driehoeksmossel (Dreissena polymorpha). Andere soorten waren de ovale poelslak, en de napslakjes. En
verder platwormen, bloedzuigers en vlokreeftjes. Een typisch milieu van een geëxposeerde zoetwaterkust.

Jos en ondergetekende aan het stenen keren aan het IJsselmeer
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Beide zoetwatermossels op een steen.
Aan de zeezijde zijn we eerst op een klein strandje aan de westkant van de haven (het was hoogwater) tussen
het aangespoelde wier gaan zoeken. Hier zat een luchtje aan en het wier was erg slijmerig geworden en vol
met maden, zodat dit niet echt een aantrekkelijk klusje was. Er zaten ook geen schelpen tussen, dus we
hadden het al snel gezien. Aan de oostkant van de haven was het met de stank al niet veel beter, maar hoger
op het strandje vonden we dan toch de lege schelpjes van de muizenoortjes, met en zonder tandjes in de
buitenste mondrand, dus beide soorten. Missie geslaagd dus.
Natuurlijk hoop je dan ook levende exemplaren te vinden, we hebben gezocht aan de binnenkant van het lage
dijkje dat de vluchthaven omringd. Hier vonden we, tussen een rijke begroeiing van kruiden en grassen en
onder aangespoeld hout, weer lege huisje van beide soorten, en ook veel levende mostonnetjes (Pupilla
muscorum) en jachthorenslakjes (Vallonia…), maar geen levende muizenoortjes. Toch moeten ze hier in de
buurt een stabiele populatie hebben, het is één van de weinige betrouwbare vindplaatsen van aangespoelde
meertandige muizenoortjes. De lege huisjes zullen zich dus niet over grote afstanden verplaatsen, anders
kwamen ze overal wel een beetje voor (vergelijk bijvoorbeeld de opmerkingen en verspreidingskaartjes in
De Bruyne en De Boer 2008, lit.1). Volgens Rein Meijer is er ten noorden van Harlingen nog een goede
vindplaats, maar ook daar zijn nog geen levende exemplaren gevonden. Het blijft dus een leuke uitdaging.

Zoeken in het haventje en aan de zuidelijke buitenkant, de rechter foto is van de vindplaats van Myosotis
denticulata
De derde bestemming was Den Oever, aan de Noord Hollandse kant van de afsluitdijk. Hier heeft zich een
leuke hoek met kwelder vegetatie gevormd ten westen van de haven van Den Oever. We zijn hier aan de
zeekant langs gelopen. Natuurlijk liggen hier de gebruikelijke wadsoorten (kokkel, mossel, nonnetje,
strandgaper, oester, wadslakje, slijkgaper). Maar ook een paar meer interessante soorten.
Ten eerste de tere dunschaal (Abra tenuis) in behoorlijke aantallen. Een typische wadsoort. Volgens Tebble
(lit. 5) komt de soort voor op littorale wadplaten met gereduceerd zoutgehalte (zoals estuaria), en volgens
lit.1 in de buurt van slenken en geulen van wadplaten. Deze soort komt echter aan het Groninger wad niet
voor (zie naschrift). Ik ken in elk geval geen vondsten van de kust van het vasteland van Groningen, waar ik
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zelf veel en intensief heb gezocht (van Rottum zijn wel vondsten bekend, van Borkum trouwens ook).
Waarom is hij dan zo algemeen in het westelijk waddengebied en onder de eilanden? Op de voorlopige
kaarten van het ANM (lit. 2) staan iets ten westen van Den Oever ook vondsten vermeld van autochtoon
waargenomen exemplaren. Misschien moeten we gewoon meer zoeken aan de wadkant in provincie
Groningen. Of heb ik meldingen over het hoofd gezien?
Een andere interessante soort is het vliezig drijfhorentje (Rissoa membranacea). Een zeer recent fossiel zou
je kunnen zeggen, want pas uitgestorven toen een ziekte in de dertiger jaren van de vorige eeuw het groot
zeegras uitroeide. Het vliezig drijfhorentje hoort bij de unieke fauna in een groot zeegrasveld. De bevolking
van Wieringen leefde van dit zeegras (matrasvulling) en bouwde hier zelfs dijken van. De gevonden
exemplaren van het vliezig drijfhorentje zagen er wel vrij verweerd uit. Nu het groot zeegras weer terug is
(bij de Paap in de Eems, zie lit 3 en 4) zouden we misschien best wel de unieke fauna terug kunnen
verwachten.
Tenslotte was er wel een erg rare vondst die je hier totaal niet verwacht, een fragment van Pomatias elegans.
Onmiskenbaar en daarom geen twijfel aan de determinatie, maar een kalkminnende landslakkensoort die
zich in Nederland beperkt tot Zuid Limburg is op deze plek toch wel een verrassing.
Struinend langs de kwelder van Den Oever
Via weer een korte stop bij Breezanddijk, gingen we naar de laatste vindplaats die dag. Kornwerderzand, de
noordzijde bij een strandje en wat begroeiing. Vermeldenswaardige vondsten waren een duinslak Candidula
spec., de glasslak Vitrina pellucida en opnieuw het mostonnetje, Pupilla muscorum.

Overleg en de inwendige mens verzorgen in een heerlijk zonnetje
Overzicht vindplaatsen (met Amersfoort coördinaten) en vondsten:
1 Breezanddijk zuidzijde (143,2/559,3)
2 Breezanddijk noordzijde, vluchthaven, westkant (142,5/559,2) en oostkant (142,8/559,4)
3 Den Oever (139,7/550,1)
4 Kornwerderzand (151,7/565,4)
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Landslakken
Pomatias elegans 3
Pupilla muscorum 2c, 4
Vallonia sp. 2c
Discus rotundatus 1
Vitrina pellucida 4
Oxychilus draparnaudi 1
Balea biplicata 1
Candidula sp. 4
Zoetwatermollusken
Bythinia tentaculata 1
Radix ovata 1
Acroloxis lacustris 1 (één exemplaar)
Ancylus fluviatilis 1 (veel)
Dreissena rostriformis bugensis (Quagga mossel) 1
Dreissena polymorpha 1
Mariene en amfibische soorten
Peringia ulvae 3, 4
Rissoa membranacea 3
Crepidula fornicata 3
Buccinum undatum (eierkapsels) 2, 3, 4
Mytilus edulis 2b, 3, 4
Crassostrea gigas 2b, 3
Cerastoderma edule 3
Macoma balthica 3
Arenomya arenaria 3
Scrobiculatia plana (incl. zeer uitgerekt exemplaar) 3
Sepia officinalis (schilden) 3
Naschrift:
Groot was mijn verbazing toen ik op 22 januari 2011 toch nog 8 doubletten van Abra tenuis vond bij de
Eemshaven in een vloedlijntje, dus toch ook in Groningen gevonden….
Literatuur:
1. R.H. de Bruyne, Th.W. deBoer, Schelpen van de Waddeneilanden, 2008
2. http://www.anemoon.org/anm/voorlopige-kaarten/kaarten-per-soort/marienetweekleppigen/wetenschappelijk/abra-tenuis
3. http://www.rws.nl/water/natuur_en_milieu/zeegras/groot_zeegras/
4. http://public.deltares.nl/display/HBTDB/Groot+zeegras+-+Zostera+marina
5. N. Tebble, British Bivalve Seashells, 1966
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La Gomera
Door Robert Reuselaars

In april 2010 reisden HenkJan Kwant en ik af naar het eiland La Gomera. La Gomera maakt deel uit van de
Canarische eilanden en ligt ten zuidwesten van Tenerife . Het eiland bestaat uit 1 grote bergketen. Vlakke
stukken land zijn er vrijwel niet en daardoor ontbreekt het aan een grote luchthaven. Alleen in het zuiden is
er een luchthaven voor kleine toestellen. De lager gelegen delen zijn, en dan vooral in het zuiden, zijn vrij
droog en bestaan voor het merendeel uit graslanden en ruige heuvels met lage vegetatie. Het centrale deel
van het eiland ligt boven de 1.000 meter en bestaat uit uitgestrekte bossen (Nationaal Park Garajonay) waar
de laaghangende oceaanwolken in blijven hangen.
Tijdens ons bezoek aan het eiland was het aan de kust gemiddeld zo’n 22-24 graden, maar overdag kon het
op hoogte slechts 4 of 5 graden zijn en met een vochtige lucht en harde wind voelde het nog kouder aan.
De reis er naar toe nam zo’n 10 uur in beslag. Vanaf Amsterdam vlogen we naar de zuidelijke luchthaven
van Tenerife. Vandaar met de bus naar de haven waar de overtocht naar La Gomera werd genomen. In San
Sebastian aangekomen namen we de huurauto in ontvangst en moesten we het eiland oversteken, we hadden
namelijk een appartement aan de westkust bij Valle Gran Rey gehuurd. En dat oversteken betekent dat het
hele bergmassief ‘bereden’ moet worden, maar zo konden we al direct genieten van de mooie natuur en het
uitzicht. Daardoor raakten we de stress kwijt die we voor het begin van de reis hadden opgelopen. Door
onfortuinlijke omstandigheden arriveerden we op Schiphol 15 minuten voor de uiterlijke tijd dat we de
koffers bij de drop-off balie konden inleveren. Gelukkig had ik vooraf via internet al ingechecked anders
hadden we de vlucht gemist.
Gedurende ons bezoek struinden we vrijwel het hele eiland over. Het zoeken naar de landslakken is niet
altijd even eenvoudig op deze eilandengroep. Je moet er vaak specifiek naar een bepaalde soort zoeken, de
habitats goed kennen en de plekken waar ze in rust te vinden zijn. Over het algemeen is het aantal soorten op
1 locatie niet groot, maximaal 5 soorten, meestal minder. Maar op een andere locatie vindt je weer andere
soorten, veel overlap is er niet. In dit verslag geen uitvoerig verhaal over alle plekken die we hebben bezocht
maar een willekeurige selectie.
Ten zuidwesten en westen van Vallehermoso vonden we op grote rotsblokken Napaeus maculatus (zie foto
hiernaast). Deze soort verschuilt zich hier onder plukjes mos. Deze variant is donkerbruin witten strepen en
vlekken. Op andere
locaties zijn ze lichter
van kleur.
Niet ver van deze plek
vandaan zochten we
met succes naar
Napaeus beguirae.
Deze soort camoufleert
zich met modder en
korstmossen. Op de
plek waar wij ze
aantroffen
hoofdzakelijk met
modder waardoor ze
toch wel wat lastiger te
ontdekken waren
evenals de kleine
Ripkeniella petrophila.
Ook Hemicycla
paivanopsis troffen we
hier aan, niet op de
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rotsen maar onder stenen in het grasland tegenover de rotswanden. Een andere soort die zich ook zo
camoufleert is Napaeus barquini. Deze soort vonden we op verschillende plaatsen in het centrale en
oostelijke deel van het eiland en dit beestje maakt er een ware sport van zoals op de volgende foto’s (vooral
de eerste twee) is te zien.
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In de weken voordat we naar La Gomera vertrokken had het in deze streek behoorlijk gespookt. Ook de
Canarische eilanden hadden last van de stormen die Madeira teisterden en waar de auto’s door de
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sraten dreven. In dezelfde periode was ten oosten van Epina, richting Vallehermoso, een groot gedeelte van
een bosbergwand naar beneden komen zetten. De weg was hier voor een deel te gebruiken en men was nog
steeds bezig met opruimen.
In het centrale en vochtige deel van La Gomera
zochten we met succes naar Plutonia’s en Hemicycla
laurijonae. De Plutonia’s zijn nog niet
gedetermineerd en komen niet op het soortenlijstje
voor. Het zoeken naar H. laurijonae (circa 10 mm) is
een apart verhaal. Hiervoor moesten we de bomen
‘knuffelen’ in de laurierbossen. Deze soort leeft in de
bomen en verschuilt zich onder en in het over-

hangden mos (zie foto links). Je vindt ze vrijwel
alleen op de tast, diep tussen het mos of in holtes die
met mos zijn bedekt verscholen. Dit is een mooie
soort met een gele, bruine of zwarte grondkleur en
een gele, witte of bruine tekening (afhankelijk van de grondkleur).
In het noordoosten van het eiland kun je Napaeus avaloensis en Napaeus voggenreiteri aantreffen. Het bleek
inderdaad niet zo eenvoudig om deze soorten te vinden. Een van de meest bekende plekken van Napaeus
avaloensis is Barranco de Avalo en de omgeving even ten noorden daarvan. We bezochten deze plek twee
maal. De eerste keer zonder succes, de tweede keer met succes. Meerdere verse huisjes en 2 levende
exemplaren. Het zoeken naar deze soort was niet zonder gevaar. We moesten het wat hoger opzoeken
waardoor we over smalle richeltjes onze weg omhoog zochten. We konden er maar beter niet bij stilstaan
wat er zou gebeuren als je uitgleed en over de scherpe lavarotsen naar beneden zou glijden…
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Napaeus voggenreiteri zit wat meer naar het noorden. Deze soort is nog lastiger te vinden, zo bleek. Onze
zoektocht voerde ons te voet verder het gebied in en we genoten hier van de omgeving. Op een paar herders
na kwamen we hier niemand tegen op de smalle paadjes. Het geluk viel ons ten deel met enkele exemplaren
van de zo gewilde soort. Ook vonden we hier een aantal exemplaren van Hemicycla efferata. Deze soort leeft
op wat grotere hoogten en is toch wel schaars te noemen.
Aan de zuidkant van het centrale deel, ten westen van Imada vonden we Napaeus bertheloti, een fraaie en
grote soort. Vaak samen met Hemicycla’s. Napaeus servus vonden we wat zuidelijker. In de omgeving van
Alajero vonden we een Napaeus soort die we nog niet op naam hebben kunnen brengen. Al deze genoemde
soorten worden zo’n 25-30 mm, behoorlijk groot voor deze groep. Op het eiland troffen we meer soorten van
deze groep aan waarvan het bestaan bekend is maar nog niet zijn beschreven. Dit geldt waarschijnlijk ook
voor de Napaeus van Alajero én voor twee Hemicycla soorten die in het zuiden en westen gevonden werden.
Nader onderzoek moet aantonen of dit aparte soorten zijn of overgangsvormen. Verder tref je in dit deel van
het eiland geregeld Hemicycla quadricincta aan.
In het westen hebben we nog lang gezocht naar Napaeus taguluchensis maar zonder succes. Op wat grotere
hoogte vonden we ten zuidwesten van Arure een nog onbeschreven Napaeus soort op de rotsen. Ongeveer
500 meter verderop troffen we onder stenen Napaeus ornamentatus en Hemicycla aff planorbella aan.
Napaeus ornamentatus werd in 2009 als nieuwe soort beschreven. In 2010 werd de grotere soort die we hier
aantroffen beschreven als Napaeus moroi (Journal of Conchology no. 4). In dit artikel is ook Napaeus
gomerensis beschreven die wij op enkele plekken aantroffen. In de soortenlijst zijn deze als Napaeus sp.
opgenomen. Op wat plekken zuidelijker van deze locatie troffen we Hemicycla semitecta aan.
Tijdens ons bezoek vonden we helaas niet alle soorten die op La Gomera voorkomen. Hoewel niet zeldzaam
en we in het juiste gebied waren vonden we geen Napaeus tagamichensis, Napaeus proceros en Hemicycla
gomerensis om er enkele te noemen. Misschien voor een volgende keer.
Speciale dank is verschuldigd aan Jesus Santana Benitez die zijn kennis over de fauna van de Canarische
eilanden al enige jaren met mij deelt en voor een groot aantal determinaties of bevestiging daarvan.
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Een plein in Ayamonte (zuid Spanje)
Door Anthonie van Peursen
Tijdens onze vakantie in Monto Gordo zuid Portugal (eind november 2010) hebben wij op 28 november een
dagtocht gemaakt naar Ayamonte in Spanje. Omdat het zondag was waren alle bezienswaardigheden op het
ecomuseum El Pintado Mill na gesloten. Terwijl wij door het plaatsje liepen kwamen wij op een pleintje met
bankjes en fonteintjes van tegels (blauwit en meerkleuring). Aardig maar op zich niets bijzonders totdat ik
verschillende afbeeldingen van slakken ontdekte.
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Het houden van de Anetome helena in het aquarium
Door Jan Kuiper

Stam : Weekdieren ( Mollusca,Cuvier,1797 )
Klasse : Buikpotigen (Gastropoda,Cuvier,1797 )
Orde : Sorbeoconcha (Ponder & Lindberg,1997)
Superfam. Buccinoidae (Raffinesque,1815 )
Familie Buccinidae (Raffininesque,1815)
Geslacht : Anetome ( Cossman,1901 )
Soort : Anetome helena (Meder,1847)
Ergens in 2008 werd ik via een site op het internet opmerkzaam gemaakt op de Helena roofslak (Anetome
helena)en daar ik reeds enkele jaren verschillende slakkensoorten in zowel aquaria alsook terraria hield
raakte ik enthousiast. Tot dusver had ik hoofdzakelijk 'normale'slakken in mijn aquariums, die vroeg of laat
bij alle aquariumhouders wel opduiken door planten te verwisselen of door nieuwe planten of ander
decoratiemateriaal in te brengen en zo vaak in de vorm van onopvallende eierkapsels in het aquarium
belanden. Posthoornslakken (Planorbis spec.), blaashorens (Physidae spec.) en nog enkele ander
slakkensoorten waren in mijn aquaria onderweg. Dankzij goede en rijkelijke voeding in het bijzonder in de
opkweek aquariums, hadden deze soorten zich behoorlijk voortgeplant en vaak moest ik ze in moeizame
procedures verwijderen om ze vervolgens te voeren aan slakkenetende vissensoorten. Deze slakkensoorten
hebben echter wel degelijk een nuttige functie in een aquarium, ze eten de voedselresten op en grazen de
algen weg van de ruiten en van de aquariumplanten en de blaashorens eten ook de schimmel- en kalkaanslag
weg die veelal in aquariums ontstaan. Echter wanneer ze de overhand krijgen en het voedsel bij wijze van
spreke voor de neuzen van de vissen wegeten, dan is de maat natuurlijk eens vol. Daarbij komt dat wanneer
je jonge visjes opkweekt, of vissen hebt met een speciaal soort voedsel je niet eenvoudigweg het voedsel
kunt reduceren, waardoor je de slakken populaties zou doen verminderen, dit zou ook sterfte bij de vissen
doen stijgen. Het dagelijks verwijderen van de slakken is op den lange duur ook geen optie meer. Nu zijn er
wel vissensoorten die slakken eten, veelal wordt dan het kogelvisje Carinotetraodon travancoricus
aanbevolen, zij hebben echter voortdurend slakken nodig en wanneer die niet voorhanden zijn zullen zij zich
ook aan de vissen vergrijpen.
Eén slakkensoort, zo bleek uit mijn verkenning op het internet, eet echter slakken en gaat bij gebrek aan
aanbod van dit voedsel eenvoudig over op ander aas en voedsel en dit leek me een aardig alternatief.
Bovendien beviel me het uiterlijk van deze slak wel, ze zijn zwart-bruin met gele dwarsstrepen en vallen
daardoor, ondanks hun geringe grootte van zo'n 2 tot 3 cm, toch op
in het aquarium. De Anetome helena behoort tot de Buccinidae en
komt voor in stromend en stilstaand water in onder meer Thailand
en Indonesië. Toen deze Helene roofslakjes in 2008 in de handel
werden aangeboden besloot ik om ondanks de vrij hoge prijs van 6
euro per stuk destijds, er toch maar een groepje van zes aan te
schaffen, hoewel er toen over de levenswijze van deze diertjes nog
bitter weinig bekend was.
Thuisgekomen met de nieuwe aanwinsten heb ik ze eerst op een
schoteltje gezet met het transportwater en vervolgens door
toevoeging van aquariumwater langzaam aan de overgang gewend.
Bij dat aquariumwater was ook een blaashorentje mee op het
schoteltje gekomen en zo gauw dat gebeurde stortten de zes
Anetomes zich erop en begonnen gezamelijk de slak op te peuzelen.
Er bleef behalve het huisje niets van over, ze moeten dus wel erge honger hebben gehad. Het betrof
natuurlijk ook wildvang, die behoorlijk lang onderweg kan zijn geweest. In het aquarium gezet begonnen ze
eerst de resten van een voedertablet op te eten om vervolgens hun nieuwe habitat te verkennen, wat verder
werd bewoond door een groepje dwerggarnalen en een groepje dwergmeervallen. Ze toonden zich erg actief
en waren voortdurend op zoek naar eten, waarbij niet alleen de posthoornslakken en de
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blaashorentjes het moesten ontgelden, ook voer in de vorm van tabletten en diepvriesvoer (rode
muggenlarven, Daphnia en Cyclops) voor de medebewoners werd niet versmaadt. Op zulke momenten zaten
ze vreedzaam naast de andere slakken soorten te eten zonder hun daarbij lastig te vallen. Vaak observeerde ik
de roofslakjes ook als ze over andere slakken heenkropen zonder ze wat te doen. Ze schijnen pas dan op
jacht te gaan als ze ook echt honger hebben. In het begin was ik nog wel even bang dat ze alle overige
slakken zouden doden en niet helemaal op te eten, wat voor de ecologie van het aquarium natuurlijk
rampzalig zou zijn als er vele geheel of gedeeltelijk in ontbinding zijnde slakken rond zouden liggen, die
angst was echter ongegrond. Wanneer ze niet verstoord worden zullen ze een eenmaal gevangen slak tot op
de laatste kruimel opeten, behalve het huisje.
In het huidige aquarium delen de anetomes hun milieu met een groepje garnalen (Neocardina heteropoda
Kemp,1918) die, zoals ik meermalen waarnam ook hun aandeel in de slakkenbuit opeisten. Zo gauw een slak
was aangevallen kwamen de garnaaltjes eropaf en probeerden de roofslak te irriteren door voortdurend over
hem heen te lopen en met hun pootjes te drukken en trekken, in de hoop dat hij zich van zijn buit zou
verwijderen,zodat de garnalen de voedselslak zouden kunnen opeten, van tijd tot tijd gelukt ze dat ook en
dan aten ze vervolgens in een groepje de gedode slak op.
Evenals de welbekende wulk (Buccinum undatum Linnaeus, 1758) uit het Noord-atlantisch gebied,
behoort de Anetome helena tot de omvangrijke familie der Buccinidae. De Anetomes zien er iets anders uit
dan de ons bekende aquariumslakken. Opvallend is zijn, uit de mantelhuid stekend slurfachtig uitstulpsel, die
hij meestal lang uitgestrekt voor zich uit draagt, deze siphon gebruikt hij voor de inname en afgave van
ademwater. Op de siphon zitten zintuigscellen waarmee de slakken geuren kunnen waarnemen.
Van tijd tot tijd graven deze slakken zich in,in de bodem en dan is alleen deze siphon nog zichtbaar Soms
zitten de slakken onder bladeren of loof verborgen waarbij dan de siphon heen en weer beweegt door het
water, totdat hij een prooi heeft gelokaliseerd. Heeft hij een buit waargenomen dan schuift hij zich over het
huisje heen met zijn relatief lange en smalle voet en draait vervolgens de prooi in de juiste positie, met de
mondopening naar boven. Het eetorgaan van de Helena´s is ook een lang,buisvormig orgaan, proboscis
genaamd, die normaal gesproken niet zichtbaar is, en waarin zich de mondholte bevindt. Wanneer hij zijn
prooi heeft omklemd, dan gaat deze slurf zoekend over het oppervlak van de gevangen slak, totdat hij de
mondopening vindt. Met pompende bewegingen schuift de roofslak zijn normaal gesproken niet zichtbare
eetslurf in zijn slachtoffer, waarbij hij een substantie afscheidt die het
lichaam van de prooi vloeibaar maakt. Dit is goed zichtbaar op de foto met de
posthoornslak waarbij luchtbelletjes opstijgen Anetome met als prooi een
posthoornslak. Tegen het einde van de voedselopname wordt de proboscis
steeds langer en dunner en ook kleurlozer.
Tot op heden heb ik niet kunnen waarnemen dat soortgenoten worden
geconsumeerd. Kortgeleden heb ik een Anetome, die al geruime tijd in een
ander aquarium zat overgeplaatst naar de speciale bak voor deze soort. De
dieren nemen de geur aan van hun omgeving en zodra ik de nieuwe slak in
het speciaalaquarium deed kwamen zijn soortgenoten, deels met
wijduitgestrekte siphons op de nieuweling af en omklemden hem op dezelfde
wijze als ze ook met een prooi doen. Ook de proboscissen kwamen
tevoorschijn maar ze schijnen toch dan duidelijk de nieuweling als soortgenoot te herkennen en niet als
prooi.
Meermaals observeerde ik wanneer je een slak van deze soort uit het aquarium neemt, ze een melkachtige
vloeistof afscheiden, dit kan een stof zijn die is bedoeld om zich als soort kenbaar te maken, of het zou een
afweerstof kunnen zijn tegen eventuele predatoren.
Ongeveer 4 weken nadat ik mijn eerste zes dieren gekocht had nam ik tot mijn grote veugde waar dat er
eieren waren afgezet. Deze eieren zagen er echter geheel anders uit dan de mij bekende eieren van
zoetwaterslakken. De Anetome-eitjes doen je denken aan kleine, doorzichtige kussentjes met uitgesproken
rafelige hoeken. Binnenin dit gal-achtige omhulsel zie je een kleine, gele kern. Deze groeit in de loop van de
tijd uit tot een miniscuul, geel slakje. Helaas kan ik niet exact zeggen hoe lang het duurde van het leggen van
de eitjes tot het uitkomen ervan, maar in dit specifiek aquarium zag ik de eerste lege eierkapsels na enkele
weken. De eieren werden vooral op hout gelegd, maar naarmate de tijd verstreek, en er meer kwamen
gebeurde dat ook op stenen en plantenwortels en op de gekitte naden van het aquarium.
Ook tijdens de paring kon ik de dieren regelmatig observeren. Ze zijn niet zoals vele slakkensoorten
hermafrodiet maar er zijn duidelijk mannetjes en vrouwtjes (zoals bij alle Buccinidae). Voorafgaand aan de
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daadwerkelijke paring zijn de dieren geruime tijd bij elkaar. Het mannetje omklemt met zijn voet de schelp
van het vrouwtje en laat zich zo door haar ronddragen, totdat het uiteindelijk tot een paring komt.Hierbij
schuift het mannetje zijn penis vanaf de rechterkant in de schelp van het vrouwtje. Dit gebeurde zowel aan
het glas alsook over de bodem kruipend of terwijl ze op hun rug lagen. Na de bevruchting komt er een
melkwitte vloeistof vrij bij de dieren, die zowel door henzelf als ook door de medebewoners van het
aquarium, de dwerggarnalen, gegeten werd. Aan de hand van de foto’s is het verloop duidelijk te zien.
In Maart heb ik het aquarium waarin de Anetome’s zich bevonden leeggemaakt en natuurlijk zorgvuldig zo
veel mogelijk diertjes verzameld. De groep die eerst bestond uit 6 exemplaren was uitgegroeid tot meer dan
60 stuks, terwijl ik tussendoor ook al enkele keren er dieren had uitgehaald en aan andere liefhebbers had
weggegeven. Ook de eerste 6 dieren waren nog allen aanwezig, ze waren duidelijk van hun nakomelingen te
onderscheiden door de schade aan hun schelpen.
Na enkele dagen begonnen de dieren zich ook in hun nieuwe aquarium al voort te planten en eieren af te
zetten, nadat ze zich eerst tegoed hadden gedaan aan de reeds aanwezige voedselslakken.
Samenvattend kan ik stellen dat deze Anetome helena roofslakken een verrijking zijn voor eenieder die iets
met slakken en aquariums heeft, niet alleen door hun opvallende kleurtekening, maar ook door hun
interessant gedrag en goede voortplanting, wat ook positief is, daardoor hoeven er in de nabije toekomst geen
wildvangen meer plaats te vinden.
Bij mij leven en vermeerderden zich deze dieren in gewoon hard kraanwater
bij kamertemperatuur, maar ook in enkele verwarmde aquaria voelen ze
zich opperbest. Ze duiken nu in steeds meer aquariums van me op, door
overzetting van waterplanten van de ene in de andere bak, waar eieren aan
vast zaten. Ze hebben een bijzondere voorkeur voor het eten van
posthorenslakken, die hebben geen enkele kans, maar ook blaashorentjes en
andere slakjes worden gereduceerd en graag genuttigd. Of ze ook met
slakkensoorten samen gehouden kunnen worden uit andere families weet ik
nog niet, tot dusver heb ik deze expirimenten niet uitgevoerd, ik ben echter
wel blij dat ik mijn overtollige ‘plaag slakken’kwijt kan in hun aquarium.
Zo gauw ik slakken kwijt moet hang ik een spruitje aan een naald met een
stukje vissnoer en als de slakken erop zitten kan ik ze eenvoudig in de roofslakkenbak kwijt.
Of deze soort ook duurzaam gehouden kan worden zonder levende slakken als voer en of ze zich dan ook
voortplanten is tot op heden niet duidelijk, vooralsnog zou ik de aanschaf van deze soort alleen aanraden
wanneer je over grotere hoeveelheden voedselslakken kunt beschikken. Bij de keuze voor medebewoners in
een gezelschapsaquarium moet je zeker bij de vissen er wel op letten dat je er geen rovers bij doet die zich
tegoed zouden kunnen doen aan de veel uitgestoken siphons.
Tekst en foto’s J.Schiffbauer, Lindau, BRD Eerder verschenen in Arthropoda,
j.schiffbauer@gmx.de
vertaling en bewerking Jan Kuiper
j.kuiper47@kpnplanet.nl
Literatuur : Schnecken fürs Aquarium, A Behrendt & C. Lukhaup
GU Tierratgeber,
Gräfe und Unzer Verlag GmbH,München,BRD 2009
Schneckenfibel, F.Bitter
Dähne Verlag GmbH, Ettlingen BRD 2008
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Vondsten op Anadonta en Unio kleppen uit de Zoetermeerseplas
Door Anthonie van Peursen

David Baron was zo vriendelijk om mij een tijdje zijn dreg te lenen.
Op 27 oktober 2007 ben ik dan ook naar de zuidkant van de Zoetermeerseplas
(coördinaten N 052˚ 04.821’ E 004˚ 30.386’) gegaan met het doel om losse
kleppen van Anadonta’s en Unio’s boven water te halen.
Juist op de losse kleppen zitten de exemplaren van Dreissena (Dreissena)
polymorpha (Pallas, 1771) met de kans dat daar tussen weer andere soorten
zoetwatermollusken zitten.
De verzamelde losse kleppen heb ik thuis in een oude pan uitgekookt daarna heb ik het water door een zeef
gegoten. Met in totaal 6 soorten vind ik het resultaat zeken niet tegenvallen.
Soorten tabel (niet opgenomen de losse kleppen)
soort
auteur
volwassen
halfwas juveniel eieren #
Corbicula fluminea
(Müller, 1774) A 1
A 1
Bithynia tentaculata
(Linnaeus,
A 2
A 2
A 5
1758)
Potomopyrgus
(Gray, 1843)
A20 (%A1) A 4
antipodarum
Radix balthica
(Linnaeus,
A1
1758)
Theodoxus fluviatilis
(Linnaeus,
A6
A10
*
1758)
Valvata piscinalis
Müller, 1774
A3
A 22
# losse kleppen met daarop eieren zijn weer teruggezet
% ook de vorm aculeata Overton, 1905
A 1 1 exemplaar
A 2 2-5 exemplaren
A 3 6 - 10 exemplaren
A 4 11-15 exemplaren
A 5 16-20 exemplaren
A 6 21 - 25 exemplaren
A10 41-45 exemplaren
A20 86-90 exemplaren
A22 96 - 100 exemplaren

plattegrond Zoetermeer overzicht
adres van de auteur

plattegrond Zoetermeer detail

locatie waar gedregd is

Wat voor dit tijdstip van het jaar opviel waren de juveniele exemplaren van soorten Bithynia (tentaculata)
tentaculata (Linnaeus, 1758), Potomopyrgus antipodarum (Gray, 1843) en Theodoxus (Theodoxus)
fluviatilis (Linnaeus, 1758) van deze laatste soort ook eieren. Het was somber weer maar niet echt koud voor
eind oktober.
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Bij het nazoeken van informatie over het weer op internet is te lezen dat de kans groot is dat het jaar 2007 in
De Bilt opnieuw zal eindigen als warmste sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. Het
record staat nu nog op naam van 2006 met als gemiddelde temperatuur 11,2 °C.
Oktober 2007 was de vierde maand op rij waarvan de gemiddelde temperatuur maar weinig afweek van het
langjarig gemiddelde (meting De Bilt 10,1 °C gemeten tegen 10,3 °C normaal)
(bron http://www.knmi.nl/klimatologie/nieuws/jaar2007.html).
Dus ben ik wat in de literatuur gedoken om te kijken of ik meer informatie kon vinden.
Ad Bithynia (tentaculata) tentaculata (Linnaeus, 1758)
• in Gittenberger E. & A.W. Jansen (red.) 1998, pagina 98
Het beste seizoen voor het produceren van de eieren is midden mei tot eind juli. De eieren van augustus zijn
minder goed ontwikkeld. Wanneer de dieren uit het ei gekomen zijn, hebben de slakjes een schelphoogte van
ca. 0,8 mm. Pas in augustus van het daarop volgende jaar bereiken ze een schelphoogte van 5 mm.
Ad Potomopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
• in Gittenberger E. & A.W. Jansen (red.) 1998 pagina 90
Regelmatig worden er binnen één jaar twee generaties waargenomen. De jongen worden geboren in de
periode april- augustus of juni – september. De jonge dieren (juvenielen) die uit het ei zijn gekomen in deze
laatste periode overwinteren en zijn de generatie voor het daarop volgende jaar.
• in Gloër P. 2002 pagina 97
De dieren zijn het gehele jaar actief en ook in de winter worden er jongen geboren.
Ad Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (Linnaeus, 1758)
• in Gittenberger E. & A.W. Jansen (red.) 1998 pagina 69
Deze soort legt eieren in de periode van midden april tot begin oktober, dus klopt het dat ik zowel eieren als
juveniele dieren heb gevonden. Grote volwassen exemplaren (ca 1 cm.) zijn niet gevonden, het grootste
exemplaar is 7,7 mm. De eikapsels zijn gezien op lossen kleppen van Anodonta’s en Unio’s. Dit zijn
veldwaarnemingen en de kleppen met de eikapsels zijn weer in het water gedaan.
De eieren die in de herfst gelegd zijn ontwikkelen zich pas in het jaar daarop wanneer de watertemperatuur
niet hoger is dan 12˚C. Is de watertemperatuur wel hoger dan, 12˚C dan komen er twee generaties binnen één
jaar. Uit het gevonden materiaal kan dus geconcludeerd worden dat de watertemperatuur hoger dan 12˚C
moet zijn geweest.
• in Gloër P. 2002 pagina 51
Hier wordt vermeld dat de eieren gelegd worden van midden april tot begin oktober. Bij een temperatuur van
25 ˚C duurt het ongeveer 30 dagen voordat de eieren zijn ontwikkeld en bij een temperatuur van 20 ˚C
ongeveer 65 dagen (meer in formatie is te vinden in Fretter V. & A. Graham 1978 pagina 105).
Bij het voorafgaande is wel aardig om op te merken dat in het ene geval de relatie wordt gelegd met de
watertemperatuur en in het andere geval met de buitentemperatuur (al wordt dat door Gloër niet expliciet
vermeld).
Geraadpleegde literatuur:
Gittenberger E. & A.W. Jansen (red.) 1998; De Nederlandse zoetwatermollusken, \Nederlandse Fauna 2
Gloër P. 2002; Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas, Die Tierwelt Deutschlands 73 Teil
Fretter V. & A. Graham 1978; The Prosobranch Molluscs of Britaian and Denmark, Supplement 5 The Journal of Molluscan
Studies
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WERKAVONDEN EN EXCURSIEPROGRAMMA 2010

Werkavonden:
26 januari

Cor Grabijn

23 februari

Jan Kuiper

30 maart

Christien Siertsema

27 april

Robert Reuselaars

25 mei

Cor Grabijn

29 juni

Ruud Bank

27 juli

HenkJan Kwant

31 augustus

Taco Geertsema

28 september

Cor Grabijn

26 oktober

Frits Zandvoort

30 november

Jans Dusseljee

28 december

David Baron

Excursies:
16 april
21 mei
17 juni
16 juli
13 augustus
10 september
8 oktober

Schiermonnikoog laag water vroeg in de middag M/L/Z
Vledder e.o. L/Z
Avondexcursie Eemshaven om 19.50 zeer laag tij, let op dit is een vrijdag! M
Gross Pampau als de omstandigheden het toelaten M fossiel
Drentse Aa gebied L/Z
Eems/Ruiten Aa gebied M/L/Z
Natuurgebied Drenthe (inventarisatiegebied nog te bepalen) L/Z

Optioneel:
14 &15 mei
27 augustus

Schelpenbeurs Antwerpen
1000 soorten dag, De Weerribben
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LEDENLIJST
R.E. Reuselaars
Ganzerikhof 1
9413 AC Beilen
Tel. 0593-540203/06-38768317
f2hreuselaa@hetnet.nl
(tevens correspondentieadres)

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

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

C. Siertsema
Magnoliahof 20
9753 EJ Haren
Tel. 050-5340281
c.j.siertsema@hetnet.nl

F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel. 0598-432411
frits.zandvoort@gmail.com

M.L. van Straten
Buitenlust 43
9971 BR Ulrum
Tel. 0595-402013
m.van-straten@tele2.nl

A. G. van der Sman
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel. 070-3640171
sneeuwuil1414@gmail.com

T. Geertsema
Wezellaan 108
9675 LJ Winschoten
Tel. 0597-420320
galeocerdo@wanadoo.nl/geertsema@gmx.net

J.A.J.H. Nienhuis
Van Goghstraat 24
9718 MP Groningen

D. Baron
Agaatdreef 46
7828 AE Emmen
Tel. 0591-628724/06-44974013
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
sneeuwuil1515@gmail.com

J.Kuiper
Langerijp 4
9901 TL Appingedam
Tel.: 0596-633416
j.kuiper47@kpnplanet.nl

A.D.P. van Peursen
Tarweakker 65
2723 TB Zoetermeer
Tel.: 079-3426140
peursenv@tiscali.nl/peurs040@planet.nl

M. Janssen
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de

P. Wiefferink
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de
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R.A. Bank,
Chopinlaan 21
9603 AM Hoogezand
Tel.: 0598-852132
Ruud.Bank@quicknet.nl
Slapend lid:
H.D. Zwarberg
Schepperbuurt 14
9948 PP Termunterzijl
Tel. 0596-602184
hzwarberg@wxs.net
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J.A.J. Woudstra
Fivelstraat 7
9919 BC Loppersum
Tel. 0596-572451
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