Een zeldzaam slakje in Nederland
Pseudamnico/a con/usa (Frauenfeld, 1863)
door R. E . Hamstra

Gastropoda
Prosobra nchi a
Familie: H yd robiidae

Deze soort Vle rd voor het eerst a ls dode sche lp verzameld op het ei land Rozenburg op 16 maart
1944 . In 1945 . op 15 juli , nogm aa ls op hetze lfde eiland aa n de Nieuwe W a te rweg, maar toen
levend door Or. Vervoort. S in ds 1945 is hij niet mee r teru ggevonden.
In 1958 we rd en er nog enke le uit een mon ste r van d e hee r Heyli ge rs ge haald , dat en ige tijd
daa rvoor verzameld was. Zodoende we rd er in 1960 ee n beg in ge ma akt m et de opsporing va n
dezc k lei ne gast ropod e.
E r we rd e n 4 m o nste rs uit dode sche lpe nveldjes genom e n in de Biesbosc h op 7 e n 8 au gust us
van d a t jaar. D eze monste rs kom en van de Grie nd we rk erskeet 1934 op ee n e ilandje. Dit ei landje
ligt tussen d e Noo rde r Jon ge Deen e n de Ruisjes .
I n een van d eze vier mo nste rs zate n 183 lege hu isjes van PSe lldall/l/ico la con1l1sa.
rn de ande re van deze vie r zate n cr s lec hts 1 tot 5. Een pove r res ultaa t, verge le ken bij h et
eerste mon ste r.
rn m o nste rs van leve/ode sc helpen, geno men in gri end poelt jes e n greppe ls op 13 en 14 a ug ustus ,
werd e n weer twee lege hui sjes gev a nden. Men gin g toe n vermoeden dat deze soo rt lan g ni et
ze ld zaam was in d e Biesbose h. U it on di ep wate r langs de oeve r van het Boerengat werde n
nogmaal s twee dod e exe mpl a ren gevo nd e n. Pselldalllllicola collfl/sa ontbrak geregeld in monsters die in dieper water genomen waren.
Ei ndelijk werden de eerste levende exe mpl a re n van Pselldan/l/ic:ola cO ll fllsa gevonden. Toen
men prut e n la agjes blubber va n ste nen afschrapte bij het Koo ihuis, voo r een duiker die daar
gelegen is.
And e re levend e exemp laren werden verzame ld uit monste rs leve nde mollusken, d ie in het
oeversli b za ten, d a t droog komt te li gge n bij het va ll en van het water in de Biesboseh.
Deze soort komt veel voor met Assi11lin ea gray allo F lemin g, vooral in zeer zwak brak water
o.a . bij Numansdorp en Wi ll em stad.
Een bijzondere biotoop is wel cle tramhaven van N um a nsclorp waar onder grote sten en deze
soort voorkomt.
Psel/dal/'lllicola cOllfllsa ontbreekt waa rschijnlijk in gehee l Zee la nd. E r waren s lec hts twee vindplaatsen in België bek e nd (Adams, 1940) , doch deze waren in 1960 ni et mee r teru g te vinden ,
zodat Pselldanlllico la cO lljusa d aa r hoogstwaa rschijnlijk ni e t mee r voorkomt.
D e soo rt is dus vrij algemeen in de B iesboseh.
Op de Zu id Ho ll a nd se eil a nde n ko mt hij ook wel voor , doch in veel mindere mate.
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Pselldamnico/a con/usa (Frauenfeld, 1863)

syn. Amnico/a confusa, Frauenfeld
Pseudamllico/a similis, Draparnaud.
Klasse

Gastropoda,

Subklasse: Prosobranchia,
Orde

M esogastropoda,

Familie

Hydrobiidae.

e

Klein, niet al te bol horentje met 4 à 5 windingen
die door een tamelijk diepe sutuurnaad van elkaar
gescheiden zijn.
De bolle windingen zijn niet afgevlakt doch duidelijk
te zien.
Een niet al te puntige top (Protoconch). Er is een
duidelijke mond rand aanwezig die bijna overgaat in
de voorlaatste winding. De mondrand is enigszins
scheefhoekig uitgetrokken. Er is bij de meeste exemplaren een onduidelijke navel aanwezig.
De schelp heeft een groenbruine kleur.

PscltdaJ/lllico/a cOIl/ltSa
(Frauenfeld, 1863)
(Naar een levend exemplaar.)

P.I'cltdamnico/a coll/ltsa kan een zeer lichte graad van verbrakking verdragen. Waar dit milieu

voorkomt is het niet denkbeeldig om hem te vinden (Willemstad en Numansdorp).
P.I'cltdalllllico/a cOIl/ltsa heeft Jrotendeels de zeer strenge winter van 1962-1963 niet over-

leefd, evenals

POt{//1I0pylï~IIS

ji'lll,illsi (Smnh) die op veel

vindplaat~en

•
e

waar hij ma,saal voor-

kwam ook in z'n geheel verdwenen is. o.a. bij de Moerdijk (Appelzak ). Spaanse Polder
(Rotterdam) en in de Biesboseh op diverse plaatsen.
Zoals te verwachten is wordt deze soort waarschijnlijk door de meeste mensen met Bithynia
/cachii (Sheppard) verward, door de grote overeenkomst met deze soort.
BithYllia /eachii (Sheppard) wordt veel boller en groter terwijl de protoconch geheel stomp is .

Deze soort komt in veel dieper water voor dan Pseltdllll1l1ico/a COIJ/llsa, en is vaak te vinden
op waterplanten o.a. Waterpest.

a BithYllia telJwclt/a/a

I

b Bithynia /eachi

c Pselldamnicola confusa
(naar een tekening uit
Basteria)
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OVERZICHT VAN DE VINDPLAATSEN VAN PSEUDAMNICOLA CONFUSA
(Frauenfeld, 1863)
I. Rozenburg tegenover Maassluis. Samen met Assiminea grayana F lem ing, Lymnaea
pal lis/ris Mü ller e n A Ideria modes/a (Fleming), een groen naaktslakje. In nat brak gras-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
I I.
12.
13.

14.

la nd, dat bij hoog water door de vloed wordt bere ikt.
3 a ugustus 1960 .
IJssc lm o nde, R h oo n, bij het Rhoonseveer . Langs de oevers van ee n klein kreekje schaars
aa nwezig same n met ta lrijke indiv iduen van Lymll{/C'{[ opa/a O rapa rn aud.
3 a ugust us 1960.
Beyerland : P utte rshoek. Ci rca een k ilometer ten wes te n van de su ikerfabriek aan de ra nd
van ee n zeer rust ige griend kreek. Tussen wier en gras bij de hoogwaterl ijn met zeer veel
klei ne exemp laren va n Lymllaea ova/a Draparnaud e n Lymllaea pa lus/ris F le m ing.
16 maart 1960.
Go idscha lxoo rd in greppc ltjes in de griend op ta mc lijk vaste moddc r, we ini g exemplaren tussen talrijke Lymnaca's.
27 me i 1960.
Pie rsh il, aa n het e ind van hct haventje, dat slechts bij storm weer door een slu isje wordt
afges lo te n. T usse n de graspo ll en bij dc hoogwate rlijn samcn m ct Assiminea graya/w
F lemin g.
3 a ug ustus 1960.
Go udswaa rd, vloedkom mct rict langs de ui terwaa rd la ngs het Sp ui , slechts bij zeer h oogwater doo r de vloed bereikt. vee l tussen het bladafva l samen met Assimillea grayana
Flem ing, A Ide ria modes/a F lem ing en Ly lll l/aea pal lis/ris MLill er.
16 a ugust us 1960.
N um ansdorp, veerhaven. Zeer ta lrijk op en o nder grote stenen in het mi ddelste van de
gelijdenzo ne teza me n met PO / WI/O{JyIJ:IIS jel/ kil/si (S mi th) . Daaren tegen zeer zeldzaam in
het brakke gras la nd ten westen va n de haven, da t zo n u en dan door de v loed wordt
be rei kt en waar Assil1lil/ea grayalla F lem ing massaa l voorkomt.
17 juni 1960.
Slrij ensas. Aa n de ui te rste punt va n de haven t usse n het gras bij de hoogwaterlijn vrij
sc haa rs. I n so mmi ge gre ppe ls in de grie nd a ldaa r zeer ta lrij k.
29 mei 1960.
Ei la nd van Dort. Kop van het land. I Exe m plaar tussen het ri et bij de hoogwaterlijn.
3 jul i 1960.
Do rtse Biesboseh. Tn de gr ienden tussen Va ucher ia la ngs de ste il e kreek randjes.
9 jul i 1959 en 10 jun i 1960.
In de Biesbosch zee r a lgemeen. Aan de opgaven van Butot 1960, ku nn en worden toegevoegd : Groene P laat en Ganzen nesl.
K lundert, Noordscha ns. Aa n het ui terste einde va n de have n tu sse n de plantengroei bij de
hoogwater lijn , niet ta lr ijk.
Gr ienden t ussen Wi ll emstad en 130vensluis. Schaa rs langs de ru st ige kreken in het gri endland .
27 mei 1960.
W ill e mstad. I n een ri etveld bij de hoogwaterl ijn ten oosten van het dorp, samen met
Assimil/ea grayal/a F lemi ng. Ook in de Fo rtsgracht, welke via de haven met het Holla nds
D iep ve rbo nden is e n bij de vuurtoren .
22 juni 1960.
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ENIGE NIEUWE VINDPLAATSEN VAN DEZE SOORT
I. 22 november 1961. De heer C. de Groot, IJmuiden heeft deze soort op het strand aldaar
verzameld bij de IJmuider pier, aangespoeld in een bonk subfossiele (Oud holocene)
zeeklei. Het betrof hier vier exemplaren van Pseudamnico/a confusa (Frauenfeld, 1863).
Ongeveer J ,2 mm groot. Het zullen hier waarschijnlijk dieren betreffen die door de grote
rivieren vanuit hun oorspronkelijk Faunagebied getransporteerd zijn en daarna op een
wadafzetting terecht zijn gekomen, aangezien er ontzettend veel Hydrobia's (Wadslakjes)
in dit stuk zeeklei zaten.
Pseudalllllico/a cOI//usa (Frauenfeld, 1863) heeft vroeger niet op dit wad geleefd daar
hij een zeer lichte graad van verbrakking kan verdragen, doch niet die verbrakking die de
Hydrobia's kunnen verdragen. Het betreft ook geen verspoelde exemplaren daar Pseudaml/ic:ola collfusa (Frauenfeld. 1863) in het Oud en Jong Holoceen voorkomt.
2. 3 november 1963. R. E. Hamstra en G. H. 1. van Bekkum vonden het slakje na ijverig
zoeken op diverse plaatsen in de Biesbosch . O .a. bij een strekdam benoorden de polder
De Honderd en Dertig en ten zuiden van het Hennipje.
Pselldamnicola cOIl/usa (Frauenfeld, 1863) kwam hier zeer sporadisch voor. Er zijn hier
dan ook geen exemplaren verzameld. De soort kwam hier voor op grote stenen die begroeid waren met een soort draadalg waar tevens Lymnaea ovala Draparnaud massaal
leefde. De stenen lagen iets boven de hoogwaterlijn in weinig zandhoudende blubber.
Deze s:enen spoelden regelmatig doch niet al te vaak onder met water.
Er werden in totaal 10 exemplaren gevonden.
3. Naar mondelinge opgaven van enige personen schijnt Pseudall/Ilico/a con/usa (Frauenfeld,
1863) ook nog te zijn voorgekomen in de buurt van Maasland in de oeverkanten van
een slootje, maa r is na de strenge winter van J 962- 63 niet meer teruggevonden, zodat
aangenomen kan worden dat hij hier helaas uitgestorven is. Tevens was dit een van de
grootste vindplaatsen daar Pseudalllllicola COIl/USll (Frauenfeld, 1863) hier massaal voorkwam. Enige honderden zijn hier verzameld door diverse peronnen.
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