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Drie soorten Planorbidae nieuw voor de Belgische fauna 
(Mollusca, Gastropoda) 

door Rose SABLON & J.L. V A N GOETHEM 

Abstract 

As a result of rechecking all the identifications of freshwater snails in the 
Belgian mollusc collection of the R.B.I.N.S., three new species for the 
Belgian fauna, belonging to the family Planorbidae, were found: Anisus 
spirorbis (LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) and 
Gyraulus acronicus (de FERUSSAC, 1807). 
Each of these species is compared with a related species. A brief 
description of their common and of their differentiating characteristics 
is given. 
Key-words: Mollusca, Belgian fauna, Anisus, Gyraulus, taxonomy. 

Resume 

La revision des gasteropodes d'eau douce de la collection beige de 
1'I.R.Sc.N.B. a permis de trouver trois especes nouvelles pour la faune 
beige, appartenant a la familie des Planorbidae: Anisus spirorbis 
(LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) et Gyraulus 
acronicus (de FERUSSAC, 1807). 
Chaque espece est comparee a une espece voisine par une description 
succincte de leurs caracteres communs et differentiels. 
Mots-clefs: Mollusca, faune beige, Anisus, Gyraulus, taxonomie. 

Samenvatting 

Als gevolg van een revisie van de zoetwaterslakken uit de verzameling 
Belgische Mollusca van het K.B.I.N., werden drie nieuwe soorten voor 
de Belgische fauna, behorend tot de familie Planorbidae, gevonden: 
Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus (TROSCHEL, 
1834) en Gyraulus acronicus (de FERUSSAC, 1807). Elk van deze drie 
soorten wordt vergeleken met een verwante soort. Een bondige 
beschrijving van hun gemeenschappelijke alsook van hun differentiele 
kenmerken wordt gegeven. 
Trefwoorden: Mollusca, Belgische fauna, Anisus, Gyraulus, taxonomie. 

Inleiding 

Na het verschijnen van de "Voorlopige Atlas van de 
landslakken van Belgie" (J. D E WILDE , R. MARQUET 
& J. VAN GOETHEM, 1986), werd op de afdeling 
Recente Invertebraten van het K.B.I.N. gestart met een 
analoge studie van de inheemse zoetwatermollusken. 
Dit leverde ons o.m. drie soorten op nieuw voor de 
Belgische fauna die behoren tot de familie Planorbidae: 
Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus 
(TROSCHEL, 1834) en Gyraulus acronicus (de FERUS
SAC, 1807). 
Elk van deze drie bovengenoemde soorten wordt 
vergeleken met een nauwverwante inheemse soort om 

de gemeenschappelijke kenmerken, alsook de verschil-
len, duidelijk tot uiting te laten komen. 
Binnen het kader van deze publikatie willen we ons 
beperken tot de schelpkenmerken. Het ligt voor de 
hand dat men, in geval van twijfel, dient over te gaan tot 
een anatomisch onderzoek van het genitaalapparaat, 
teneinde tot een juiste diagnose te kunnen komen. In dit 
artikel wordt daarom ook verwezen naar literatuur 
waarin de anatomische verschillen tussen de verwante 
soorten beschreven zijn. 

Taxonomie 

1. Anisus leucostomus versus Anisus spirorbis 

Anisus leucostomus en Anisus spirorbis zijn twee 
nauwverwante soorten die niet altijd even duidelijk te 
onderscheiden zijn. Nochtans is het na enige oefening, 
meestal wel mogelijk om beide soorten op basis van 
hun schelp alleen te onderscheiden (V. HUDEC , 1967, 
p. 346). Wanneer de intra-specifieke variabiliteit van 
deze soorten evenwel zou leiden tot een overlap van 
bepaalde kenmerken, zodat twijfel ontstaat, dan is men 
aangewezen op een anatomisch onderzoek van het 
genitaalapparaat. Hiervoor verwijzen we naar F . 
BAKER, 1945 en V. HUDEC, 1967. Hoewel bepaalde 
auteurs de soort A. spirorbis reeds signaleerden voor 
Belgie (zie W. ADAM, 1947, p. 66), werd haar voorkomen 
tot op heden nog niet met zekerheid vastgesteld (zie ook 
W. ADAM, 1960, p. 185). Dit zette er ons toe aan het 
materiaal van A. leucostomus [synoniem A. rotunda
tus (PoiR-ET, 1801)] in de Belgische verzameling Mollus
ca van het K.B.I.N., opnieuw te onderzoeken. 

Gereviseerd materiaal 

- 52 monsters lege schelpen met ingedroogde dierresten 
en 1 monster in alcohol (nr 50), uit de Belgische 
verzameling (1864-1988). Vindplaatsen verspreid over 
nagenoeg geheel Belgie. Totaal aantal exemplaren: 
779 (adulten en juvenielen); 
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- 24 monsters in alcohol die deel uitmaken van een 
verzameling van 150 monsters zoetwatermollusken 
afkomstig van de vallei van de IJzer; verzameld in 
1981 als studiemateriaal voor de licentiaatsverhande
ling van B. VLAMINCK (R.U.G., 1982). Het materiaal 
staat ingeschreven onder het I.G. nr. 26 378. Totaal 
aantal exemplaren: 169 (adulten en juvenielen); 

- 26 monsters in alcohol afkomstig van bemonsteringen 
over geheel Belgie door personeel en medewerkers 
van de afdeling Recente Invertebraten van het 
K.B.I.N. (verzameld van 1974 tot 1988). Totaal 
aantal exemplaren: 221 (adulten en juvenielen). 

Fig. I . Verspreiding van Anisus leucostomus in Belgie (nov. 1988). 
Slerretje: voor 1950, levend gevonden; ook lege schelpen met 
ingedroogde dierresten. Bolletje: vana/1950, levend gevonden; ook 
lege schelpen met ingedroogde dierresten. 

Fig. 2. Verspreiding van Anisus spirorbis in Belgie (nov. 1988). 
Slerretje: voor 1950, levend gevonden; ook lege schelpen met 
ingedroogde dierresten. Bolletje: vanaf1950, levend gevonden; ook 
lege schelpen met ingedroogde dierresten. 

Alle exemplaren werden door de eerste auteur aan een 
grondig morfologisch onderzoek onderworpen. In de 
meeste gevallen ging het om A. leucostomus, doch in 
niet minder dan 11 monsters kon A. spirorbis worden 
aangetoond. Van beide soorten wordt een voorlopige 
verspreidingskaart gegeven (fig. 1 en 2). 

Gemeenschappelijke kenmerken 

Schelp schijfvormig, vaak bedekt met een donkere 
aanslag. Mondrand niet continu, bij adulten dikwijls 
met een witte ringvormige verdikking; parietaal callum 
dun en doorschijnend. 
Habitat: stilstaand zoet water met rijke vegetatie, o.a. 
moerassen en sloten (meestal in niet te grote wateren). 

Differentiele kenmerken 

Anisus leucostomus (MILLET, 1813) (fig. 3) 

- Schelp 5 tot 9 mm breed; tot 1,5 mm hoog. 
- 6 tot 6 1/2 windingen langzaam en gelijkmatig in 

breedte toenemend. 
- Windingen hoekig afgerond; mondopening enigszins 

scheef, bovenaan hoekig afgerond. 
- Laatste winding bij de mond 1,25 tot 1,35 maal zo 

breed als de voorlaatste winding. 
- Schelp dun maar stevig; voorzien van fijne groei-

lijnen; soms met een oude mondrand. 
- Schelp geelachtig tot bruin (vaak bedekt met een 

donkere aanslag). 

Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758) (fig. 4) 

- Schelp kleiner, 5 tot 6 mm breed; 1,5 tot 1,7 mm 
hoog. 

- 4 tot 5 windingen eerst langzaam, daarna vlug in 
breedte toenemend. 

- Windingen vrij bol, aan de onderzijde met een diepe 
sutuur; mondopening nagenoeg circulair. 

- Laatste winding bij de mond 1,5 tot 1,75 maal zo 
breed als de voorlaatste winding. 

- Schelp dun, doorzichtig en broos; voorzien van fijne 
groeilijnen. 

- Schelp geelachtig tot lichtbruin (vaak bedekt met een 
donkere aanslag). 

Anisus leucostomus is, op basis van onze gegevens, in 
Belgie niet algemeen verspreid, zelfs zeldzaam ten 
zuiden van de Maas- en Sambervallei (fig. 1). Anisus 
spirorbis is, op basis van onze gegevens, zeldzaam over 
heel Belgie, waarschijnlijk evenwel minder zeldzaam 
dan we momenteel weten (fig. 2). 

2. Anisus vortex versus Anisus vorticulus 

Anisus vortex komt voor in Europa en in het westelijke 
deel van Azie (V. HUDEC, 1967; V. LOZEK, 1964; A. 



Drie Planorbidae nieuw voor Belgie 115 

ZILCH & S. JAECKEL, 1962). Anisus vorticulus daaren-
tegen heeft een overwegend Midden- tot Oosteuropese 
verspreiding. Haar Middeneuropese grens loopt van 
Zuid-Engeland over Nederland, Rijn- en Donaugebied 
tot Noord-Italie. 
Bij ons recent onderzoek van zoetwatermonsters von-
den we een exemplaar van Anisus vorticulus: een verse 
lege schelp met ingedroogde dierresten. De diameter 
van de schelp bedraagt 4,6 mm en het aantal windingen 
is 4 1/2. Het exemplaar werd verzameld door L. 
MERCKEN te Zolder, U T M FS65 (Prov. Limburg) op 
18.5.1986 (zie J. VAN GOETHEM, 1988, p. 13,31). Gelet 
op haar verspreiding in Nederland, is het te verwachten 
dat we Anisus vorticulus nog vaker kunnen aantreffen 
in Belgie. 
Ook bij deze twee soorten kan blijkbaar een overlap 
optreden van bepaalde morfologische kenmerken. Zo 
maakt V. HUDEC (1967, p. 346) onder meer melding 
van de varieteit A. vortex f. compressa MICHAUD die 
sterk afgevlakt is en waarbij de kiel verschoven is naar 
het midden. Hierdoor gelijkt deze varieteit zeer sterk op 
het huisje van Anisus vorticulus. Voor de anatomische 
kenmerken van beide soorten verwijzen we naar V. 
HUDEC (1967, p. 353 e.v.). 

Gemeenschappelijke kenmerken 

Schelp plat tot zeer plat schijfvormig; geelachtig tot 
bruin, met een sculptuur van fijne groeilijnen. Mond
opening schuin; mondrand scherp, niet continu; parie-
taal callum dun en doorschijnend. 

Differentiele kenmerken 

Anisus vortex (LINNAEUS, 1758) (fig. 5) 

- Schelp plat schijfvormig; 8 tot 12 mm breed; 1,2 tot 
1,5 mm hoog. 

- 6 1/2 tot 7 windingen die regelmatig en zeer 
langzaam in grootte toenemen. 

- Laatste winding met boven het midden een duidelijke, 
niet-draadvormig afgezette kiel. 

- Mondopening schuin, bovenaan toegespitst door de 
kiel. 

- Bovenkant van de schelp vlak, onderzijde met bolle 
windingen en een duidelijke sutuur. 

- Habitat: stilstaand of zwak stromend zoet en zwak 
brak water met rijke vegetatie. 

Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) (fig. 6) 

- Schelp zeer plat schijfvormig; 5 tot 6 mm breed; tot 
0,8 mm hoog. 

- 5 tot 5 1/2 windingen die regelmatig en zeer 
langzaam in grootte toenemen. 

- Laatste winding met over het midden een duidelijke 
(soms vliezige), niet-draadvormig afgezette kiel. 

- Mondopening schuin, in het midden toegespitst door 
de kiel. 

- Boven- en onderzijde met vrij bolle windingen en 
diepe sutuur. 

- Habitat: stilstaand fielder zoet water. 

Anisus vortex is in Belgie een algemene soort, in de 
hoge Ardennen wellicht zeldzamer. Van Anisus vorticu
lus is op dit ogenblik bij ons weten maar een vindplaats 
bekend in Belgie: Bolderberg (Zolder) zie hoger. 

3. Gyraulus albus versus Gyraulus acronicus 

Geruime tijd werd G. acronicus beschouwd als een 
varieteit van G. albus. Uitgebreide studies over het 
genus Gyraulus, toonden echter aan dat het in feite 
twee verschillende soorten zijn ( C I . MEIER-BROOK, 
1964, 1983). 
Met een schelpdiameter van 7 mm en meer, is G. 
acronicus meteen de grootste Europese soort van het 
genus. De schelp van G. albus daarentegen is kleiner, 
doorgaans zo'n 5 mm diameter. 
Door zijn opvallende grootte en de duidelijk gebogen 
laatste winding met een kiel, wijkt Gyraulus roffiaeni 
(COLBEAU, 1865) af van de typische G. albus. Reeds in 
1947 (p. 227) merkte W. ADAM op dat dit taxon, dat in 
1865 als een nieuwe soort van het genus Planorbis werd 
beschreven, in feite niet verschilt van Planorbis acroni
cus de FERUSSAC, 1807. Hij voegde er echter onmiddel-
lijk aan toe dat hij van mening is dat deze soorten 
slechts varieteiten zijn van Anisus albus (W. ADAM, 
1947, p. 228). 
Een eerste voorlopig onderzoek van het oorspronkelijk 
materiaal van COLBEAU (vindplaats Genk) door de 
tweede auteur, wees heel sterk in de richting van 
Gyraulus gredleri GREDLER, 1859 (referentiemateriaal 
uit de verzameling Ph. DAUTZENBERG, K.B.I.N.). 
Sinds geruime tijd wordt dit taxon in synonymie 
geplaatst met G. acronicus. In 1988 werd het type-
materiaal van PI roffiaeni COLBEAU (14 lege huisjes) 
onderzocht door C I . MEIER-BROOK. Zijn bevindingen 
waren dat dit materiaal volkomen beantwoordt aan de 
beschrijving van G. acronicus (— G. gredleri). De 
uitspraak van C I . MEIER-BROOK maakt een einde aan 
een zeer lange periode van onzekerheid omtrent de 
status van PL roffiaeni COLBEAU. Meteen ook wordt 
duidelijk dat de soort G. acronicus ooit reeds levend in 
Belgie is aangetroffen. Een grondige inventarisatie van 
de Belgische zoetwatermollusken zal naar onze mening 
wellicht nog meer vondsten van deze soort opleveren. 

Gemeenschappelijke kenmerken 

Schelp schijfvormig, hoornkleurig, vaak met een don
kere aanslag. Mondrand dun en scherp, niet continu. 
Jonge exemplaren hebben soms haren. 
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Differentiele kenmerken 

Gyraulus albus (MULLER, 1774) (fig. 7) 

- Schelp gewoonlijk 4 tot 7 mm breed; 1,2 tot 1,8 mm 
hoog. 

- 3 1/2 tot 4 vrij bolle windingen, snel in breedte 
toenemend. 

- Laatste winding regelmatig afgerond, niet of zeer 
weinig gebogen, steeds zonder kiel. 

- Mondopening ovaal, een beetje scheef. 
- Boven- en onderzijde van de schelp bedekt met 

duidelijke spiraalhjnen, gesneden door fijne groeilijnen 
waardoor een duidelijke traliesculptuur kan ontstaan 
(op zijn minst zichtbaar op de bovenzijde van de 
schelp). 

- Habitat: in stilstaand of langzaam stromend water; 
ook in zwak brak water. 

Gyraulus acronicus (de FERUSSAC, 1807) (fig. 8) 

- Schelp groter; breedte 7 mm of meer en 2 mm hoog. 
- 4 tot 4 3/4 eerder afgeplatte windingen, door een 

ondiepe sutuur gescheiden, snel in breedte toene
mend. 

- Laatste winding min of meer hoekig afgerond, 
duidelijk gebogen (geeft de schelp enigszins het 
uitzicht van een deformatie); soms met een vliezige 
kiel. 

- Mondopening ovaal, scheef. 
- Schelpoppervlak gereticuleerd met fijne, onregel-

matige spiraallijnen, gesneden door onregelmatige 
groeilijnen. De traliesculptuur is nooit zeer duidelijk. 

- Habitat: overwegend in vijvers; niet in brak water. 

Gyraulus albus is een vrij algemene soort in Belgie. 
Gyraulus acronicus is momenteel slechts bekend van 
een vindplaats: Genk, U T M FS74, 25 juli 1860. Dit 
materiaal was oorspronkelijk beschreven als Planorbis 
roffiaeni COLBEAU, 1865 en werd lang als een varieteit 
van Gyraulus albus beschouwd. Het voorkomen van 
G. acronicus in Belgie dient uiteraard nog met recent 
materiaal bevestigd te worden. 

Bespreking 

Met dit artikel willen we er de aandacht op vestigen 
dat, naast de bekende inheemse soorten Planorbidae 
die in W. ADAM (1960) zijn vermeld, er ook sterk 
gelijkende soorten kunnen voorkomen, die in de 

determinatietabellen voor de Belgische malacofauna 
ontbreken. Ook J . VAN GOETHEM (1988) geeft een 
recent overzicht hiervan. 
Daarenboven is het niet uitgesloten dat nog andere 
soorten Planorbidae als importen worden aangetroffen. 
Gyraulus parvus (SAY, 1817) bij voorbeeld is een Noord-
amerikaanse soort die vrij recent werd aangetroffen in 
Duitsland. Maar zij zou ook in Belgie kunnen aange
troffen worden (J . VAN GOETHEM, 1987). Dit geldt 
eveneens voor Gyraulus chinensis (DUNKER, 1848), een 
Zuidaziatische soort die in 1976 in West-Friesland 
(Nederland) werd aangetroffen ( J . VAN GOETHEM, 
1987). Ook met Gyraulus riparius (WESTERLUND, 
1865), die voorkomt in Noord-Duitsland en in Neder
land, en soms wel eens verward wordt met Hippeutis 
complanatus (LINNAEUS, 1758), dient men rekening te 
houden. Hetzelfde geldt tenslotte voor Gyraulus ross-
maessleri (AUERSWALD, 1851), een strikt Europese 
soort, die kennelijk bij voorkeur leeft in tijdelijke 
plassen. D. GEYER (1927, p. 147) beschouwde dit taxon 
als een kommervorm van G. gredleri. Sindsdien werd 
deze soort meestal beschouwd als een varieteit of 
subspecies van G. gredleri (= G. acronicus). C I . MEIER-
BROOK (1964) toonde echter aan dat G. rossmaessleri 
een zelfstandige soort is. Zij heeft een karakteristieke 
dikke lip, die niet noodzakelijk het einde betekent van 
de groei. Ze vertoont anderzijds een sterke gelijkenis 
met G. laevis (ALDER , 1838). Voor een uitvoerige 
bespreking van al deze soorten verwijzen we naar C I . 
MEIER-BROOK (1983). 

Besluit 

Uit onderzoek van de laatste jaren is gebleken dat niet 
alleen in de familie Planorbidae nieuwe soorten voor de 
Belgische fauna worden gevonden, maar ook in de 
familie Ancylidae (J . VAN GOETHEM & R . SABLON, 
1986) en in de familie Lymnaeidae is dit het geval. 
Waarschijnlijk kan ook de familie Sphaeriidae nieuwe 
fauna-elementen opleveren. 
De afgelopen jaren heeft heel wat grondig, vooral 
anatomisch onderzoek een ander licht geworpen op de 
nomenclatuur van talrijke soorten. Soms werden daar-
door traditionele opvattingen doorbroken. In deze 
context is het dus duidelijk dat veelgebruikte werken 
zoals W. ADAM (1960) en A. JANSSEN & E. de VOGEL 
(1965) niet uitsluitend als determinatiehulp voor Bel
gische zoetwatermollusken mogen worden gebruikt. 

Fig. 3. Anisus leucostomus (MILLET, 1813), vindplaats Sint-Gillis, schaal= 2 mm. 
Fig. 4. Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), vindplaats Rochefort, schaal = 2 mm. 
Fig. 5. Anisus vortex (LINNAEUS, 1758), vindplaats Egenhoven, schaal= 2 mm. 
Fig. 6. Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834), vindplaats Bet lore, schaal — 2 mm. 
Fig. 7. Gyraulus albus (MULLER. 1774), vindplaats "Les Hayons", Semois, schaal= 2 mm. 
Fig. 8. Gyraulus acronicus (de FERUSSAC, 1807), vindplaats Genk, schaal = 2 mm. 
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Dankwoord 

We danken hierbij Dr. C I . MEIER-BROOK (Tubingen, 
D.B.R.) voor zijn bereidwilligheid om het type-mate-
riaal van Planorbis roffiaeni COLBEAU nader te onder-
zoeken. 

De figuren van Anisus spirorbis werden gerealiseerd 
door de heer H . VAN PAESSCHEN. 
De figuren van Anisus leucostomus en de figuren 5-8 
zijn, op basis van de figuren uit W. ADAM (1960), 
herwerkt door de heer H . VAN PAESSCHEN. 
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