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ABSTRACT

A naio annotate.d cJie.ck-1-i^t 0/ iJie lecznt non-ma/iine moltuAc* 0/ Delg-ium.

A revised and updated nomenclatural list of the recent land, fresh-
water and brackish-water Mollusca of Belgium is presented; 120 terrestrial
and 77 fresh or brackish-water molluscs are confirmed living in Belgium.
Only species belonging to the Belgian fauna are numbered. Several others:
introduced species, greenhouse aliens and species which we could expect
to find in Belgium, are included. All species are coded. Comments are
given on critical points.

SAMENVATTING

Deze nieuwe naamlijst is een geactualiseerde bewerking van een vorige
lijst (J. VAN GOETHEM, 1984) en omvat alle recente land-, zoetwater- en

brakwatermollusken die van Belgie bekend zijn. Er kunnen op dit ogenblik
120 landslakken en 77 zoet- of brakwatermollusken tot de Belgische fauna
worden gerekend. Al deze soorten kregen een volgnummer.

Zijn eveneens opgenomen, doch niet genummerd: soorten die in Belgie
enkel van warme kassen bekend zijn; soorten uit onze nabuurlanden die we in
Belgie eventueel zouden kunnen aantreffen; en tenslotte soorten die ooit
wel eens in Belgie werden gevonden, maar toch niet als een wezenlijk fauna¬
element kunnen worden beschouwd.

Alle soorten hebben een code ontvangen bestaande uit twee groepen van
vier letters. Bij een aantal soorten wordt een kritische en/of informa¬
tieve aantekening gegeven.
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VOORWOORD

Voor de studie van de Belgische, en meer algemeen ook van de Westeuro-
pese mollusken, vormen de werken van W. ADAM (1947, 1960) nog steeds een
uitstekende basis.

*4

De laatste 25 jaar werd zowat overal in Europa veel en belangrijk on¬
derzoek verricht door talrijke malacologen. Een direct gevolg hiervan is
dat de nomenclatuur van vele soorten ingrijpende wijzigingen heeft onder¬
gaan.

Wat het onderzoek van de Belgische fauna zelf betreft, werd sinds 1970
door de afdeling Recente Invertebraten van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, een project gestart dat een algemene en diepgaan¬
de malacologische survey van heel het land beoogt. Begin van de jaren
zeventig werden dan ook al snel enkele nieuwe soorten voor de Belgische
fauna ontdekt.

Dank zij bijzondere fondsen (F.K.F.0.-project nr. 2.0073.77) en met de
medewerking van universiteiten (R.U.C.A., Laboratorium voor Algemene
Dierkunde, Directeur Prof. Dr. W.N. VERHEYEN; R.U.G., Laboratorium voor
Oecologie der dieren, Directeur Prof. Dr. J. HUBLE; e.a.) werd deze
faunistische en oecologische survey geintensifieerd. Eind 1982 voltooide
Dr. R. MARQUET zijn doctoraatsproefschrift over de Belgische landmollusken.
Dit zeer omvangrijke werk legt een nieuwe basis voor malacologisch onder¬
zoek in Belgie. Het wordt in een aantal deelpublikaties in diverse tijd¬
schriften gepubliceerd. In de komende jaren kunnen trouwens nog een belang¬
rijk aantal andere publikaties over de Belgische malacofauna verwacht
worden.

Het ogenblik lijkt mij dan ook gekomen om een up to date soortenlijst
van de recente land-, zoetwater- en brakwatermollusken van Belgie te publi¬
ceren. Deze lijst bestaat reeds sinds 1979 en was aanvankelijk bestemd
voor intern gebruik op de afdeling Recente Invertebraten. Enkele kleine
verbeteringen en aanvullingen werden intussen aangebracht.

Met de publikatie ervan wil ik eerst en vooral een hulpmiddel verschaf¬
fen voor het fundamenteel en toegepast malacologisch onderzoek in Belgie.
Daarenboven is deze lijst een noodzakelijk instrument voor het medewerken
aan het "European Invertebrate Survey"-programma, partim Mollusca. Ten¬
slotte is het de bedoeling dat deze lijst een houvast zal bieden aan de
vele liefhebbers en medewerkers die op een ernstige wijze hun steentje
willen bijdragen tot het verwerven van een betere kennis van de malaco¬
logische fauna van Belgie.

Brussel, 1984



- 5 -

VOORWOORD BIJ DE NIEUWE LIJST

De blijkbaar grote belangstelling die de "Lijst van de recente niet-
mariene mollusken van Belgie", Brussel, 1984, in een brede kring heeft geno¬
ten, heeft er mij toe aangezet deze publikatie die sinds enige tijd was
uitgeput, vrij snel te herzien en na aanpassing weer persklaar te maken.

Het is immers de bedoeling dat deze lijst een houvast zou bieden aan
onderzoekers, studenten, liefhebbers en aan al wie met de studie van de
Belgische malacofauna in aanraking komt, teneinde een zekere uniformiteit
inzake nomenclatuur in de publikaties na te streven.

Anderzijds dient opgemerkt dat zo'n lijst nooit helemaal af is. De ken¬
nis van bepaalde groepen neemt toe en de inzichten veranderen. Daardoor
dient de nomenclatuur of de systematische plaats van soorten af en toe te
worden aangepast. Maar ook de fauna verandert en onze kennis ervan neemt
voortdurend toe. Zo was de vorige lijst in de loop van 1984 nog maar pas
verschenen, of het bleek dat niet minder dan drie nieuwe soorten wel dege¬lijk tot de Belgische fauna konden worden gerekend. Intussen zijn nog meernieuwe gegevens bekend geworden.

Daarenboven heb ik nu de gelegenheid gehad om rekening te houden met
op- en aanmerkingen die ik na het verschijnen van de vorige uitgave heb
mogen ontvangen, met name van de heren Th. BACKELJAU, E. DUMOULIN,
J.H. JUNGBLUTH, M. LUCAS en A.J. de WINTER. Een hartelijk woord van dank
aan deze heren voor hun constructieve bijdrage.

Tot slot nog dit: ik blijf weerstaan aan de verleiding om Nederlandse
namen, vaak recente brouwsels of niet altijd gelukkige vertalingen, te ver¬
algemenen. Ik zie daar hoegenaamd niet het nut van in, en ik vrees dat dit
op de duur voor veel verwarring zal zorgen. Anderzijds heb ik absoluut
géén bezwaar tegen het gebruik van goed ingeburgerde, ondubbelzinnige Neder¬landse namen. Voor het onderwijs of voor vulgariserende teksten is dit
zelfs een noodzaak. In de inleiding op blz. 7 kom ik hierop nog terug.

Brussel, juli 1987 J.L. VAN GOETHEM
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INLEIDING

Behandelde soorten

Onderhavige lijst omvat alle recente land-, zoetwater- en brakwater-
mollusken die momenteel van Belgie bekend zijn. De soorten zijn syste¬
matisch gerangschikt volgens moderne opvattingen. De belangrijkste
synoniemen, en zeker de namen die in W. ADAM (1947, 1960) werden gebruikt,
worden voor elke soort vermeld. Voor uitgebreider synonymielijsten, zie
o.m. W. ADAM (1947).

Alle soorten die momenteel in Belgie voorkomen zijn doorlopend
genummerd. Zo tellen wij op dit ogenblik 170 soorten niet-mariene
Gastropoda en 27 soorten niet-mariene Bivalvia. Van de Gastropoda zijn er
120 soorten landslakken, terwijl 50 soorten leven in zoet of brak water.

Daarnaast worden nog andere soorten in deze lijst opgenomen, voor
zover zij beantwoorden aan één der volgende criteria :
- de soort is op zijn minst éénmaal in Belgie aangetroffen, doch meestal

50 of meer jaren geleden. In de meeste gevallen zijn er correct geïden¬
tificeerde huisjes voorhanden in de verzamelingen van het K.B.I.N. Het
is evenwel niet zeker of de soort eigenlijk wel in Belgie ingeburgerd
was of is. Zulke soorten worden voorafgegaan met een " ? ". Hun
voorkomen in Belgie dient nog bevestigd te worden, vooraleer zij een
volgnummer zullen ontvangen;

- de soort leeft in een naburig land, en zou op grond van haar versprei¬
dingsgebied, of in het licht van recente vondsten in onze buurlanden,
ook in Belgie kunnen worden aangetroffen. Deze soorten worden aange¬
duid met " ?? ". Uit het onderzoek van de lijst blijkt dat er niet
minder dan 29 soorten aldus staan aangeduid. Sommige van deze soorten
werden in Belgie als fossiel of als subfossiel gevonden. Er kan naar
deze soorten, zoals trouwens ook geldt voor de soorten van de vorige
categorie, selectief en doelbewust gezocht worden in welbepaalde bioto¬
pen. Hierover kunnen bij de afdeling Recente Invertebraten van het
K.B.I.N. inlichtingen worden ingewonnen;

- de soort wordt in Belgie geregeld aangetroffen in warme kassen, en het is
dus niet onmogelijk dat exemplaren ook een tijdlang buiten, in de nabij¬
heid van deze serres, of op stortplaatsen overleven. Deze soorten
kunnen echter niet beschouwd worden als een wezenlijk element van de
Belgische malacofauna. Zij zijn aangeduid met een " S ".
Niet opgenomen zijn soorten die één keer ergens in Belgie werden

gevonden, doch waarbij zeer ernstige twijfel bestaat over de correcte
determinatie. W. ADAM (1947) bespreekt zo enkele gevallen. Ook zeer
aberrante vondsten, zoals M. LUCAS in een onuitgegeven verslag signaleert,
worden niet opgenomen (Inventaire malacologique de la Forêt de Soignes,
note n° 4, 1973, p. 14: Rumina de.collai,a, Ce./mue.l£a e.>cp£anata en CuglancLijiu
/toA&a). M. LUCAS brengt deze vondsten, terecht naar ik meen, in verband
met aanvoer van allerlei materialen, met exotische aanplantingen, ook
aanleg van uitheemse grastapijten, e.d. waarbij incidenteel ook diersoorten
worden ingevoerd. Zie verder ook: J. VAN G0ETHEM, J. DE WILDE & R. MARQUET
(1984, p. 38) en J. DE WILDE, J. VAN G0ETHEM & R. MARQUET (1983, p. 26).

Samengevat betekenen de symbolen bij de niet-genummerde soorten:
? het voorkomen in Belgie van deze soort dient bevestigd te worden,

?? deze soort kan in Belgie verwacht worden,
S in Belgie tot nu toe alleen in of rond serres aangetroffen.
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Codering

Sinds 1979 worden op de afdeling Recente Invertebraten van het
K.B.I.N. alle gegevens over Belgische niet-mariene mollusken gecodeerd en
ingebracht in de computer. Het bleek bijzonder handig om hiervoor voor
elke soort over een eenvoudig hanteerbare code te beschikken. De voorkeur
werd gegeven aan een lettercode: vier letters voor de genusnaam en vier
letters voor de specifieke, of soortelijke naam (zie verder onder Neder¬
landse namen).

Wanneer het materiaal niet tot op de soort, doch slechts tot op het
genus werd gedetermineerd, bijvoorbeeld juveniele exemplaren, dan kunnen de
gegevens met de code voor het genus alleen in de computer worden inge¬
bracht. Anderzijds kan een soort ook tot op de ondersoort (subspecies of
ssp.) gedetermineerd zijn. In zo'n geval is voorzien dat de lettercode
voor de specifieke, of soortelijke naam kan opgesplitst worden, zie bij¬
voorbeeld Unlo cjiclaaua (CRCR: ciclaalla cjiclaalla ; CRBA: cjiclaaua batauuA). De
lettercode van de specifieke, of soortelijke naam kan ook opgesplitst wor¬
den om bepaalde formae of oecologische vormen aan te duiden.

Tenslotte is er het probleem van de soortcomplexen. Wanneer in een
dergelijk geval het materiaal niet tot op de juiste soort, doch slechts als
soortcomplex wordt gedetermineerd (b.v. AjvLon ho/vLejiA-tA), dan wordt dit in
de lettercode voor de specifieke, of soortelijke naam aangeduid door "CO"
voor de laatste twee letters. In voormeld voorbeeld zou ARIO HOCO beteke¬
nen dat het kan gaan om A. ho/vtenAÀA s. s. ofwel om A. diALincJiuA, terwijl
ARIO HORT uitsluitend staat voor A. ko/denAÀA s.s.

De gebruikte code wordt in de hiernavolgende lijst voor elke soort
vermeld, wat voor de medewerkers aan het atlasprogramma van de afdeling
Recente Invertebraten wel praktisch zal zijn.

Nederlandse namen

Hier en daar worden in de lijst ook Nederlandse namen gegeven, doch
meestal slechts in het geval dat deze namen ofwel goed ingeburgerd zijn,
ofwel in de loop van de jaren een zeker burgerrecht hebben verkregen. Er
werd bewust niet gestreefd naar een vervollediging van de Nederlandse
namen. Overigens, wie heeft daar baat bij ?

Nu is er ongetwijfeld de laatste jaren een tendens tot invoeren van
populaire namen, ook in de ons omringende landen. Maar ik kan mij niet van
de indruk ontdoen dat dit nogal overhaast schijnt te gebeuren.

In het geval van algemeen bekende soorten of groepen, en in enkele bij¬
zondere gevallen, lijkt een veralgemeend gebruik van Nederlandse namen mij
wel zinvol, b.v. ten behoeve van het onderwijs, in vulgariserende publi-
katies, in krantenartikels, e.d. Voor wetenschappelijke doeleinden echter,
dient uitsluitend de internationale wetenschappelijke nomenclatuur te
worden gevolgd. Het toevoegen in wetenschappelijke publikaties van
Nederlandse namen, ervaar ik meestal als overbodig en verwarrend. Het
gebruik van synoniemen zal mijns inziens toch niet kunnen worden vermeden
en de creativiteit van auteurs in het bedenken van nieuwe namen zal nooit
aan banden kunnen worden gelegd. Daarenboven zal het aantal homoniemen
eerder toe- dan afnemen, wat de verwarring nog zal vergroten. Een schat
aan oude Nederlandse namen vindt men in J. HERKLOTS, 1859.



- 8 -

Een ander probleem van taalkundige aard is dat er in het Nederlands
nogal wat verwarring bestaat om het tweede lid van een binomen (wetenschap¬
pelijke naam van een soort) aan te duiden. Men gebruikt hiervoor vaak de
term "soortnaam", ten onrechte, want soortnaam staat voor de volledige
wetenschappelijke naam, de genusnaam dus inbegrepen. E. GITTENBERGER,
W. BACKHUYS en Th. RIPKEN (1984, p. 10) hebben hierop reeds gewezen en
noemen het tweede lid van de wetenschappelijke naam in navolging van de
"International Code of Botanical Nomenclature": epitheton specificum.

In de Franse en de Engelse taal bestaat het probleem niet (hoewel het
gebruik van "trivial name" met zijn dubbele betekenis hier dan weer parten
speelt). Men hoeft er eenvoudigweg art. 5 van de "International Code of
Zoological Nomenclature" maar op na te slaan:

"... Le nom scientifique d'une espèce, ... est une combinaison de deux
noms (un binôme), le premier étant le nom générique et le second
le nom spécifique; ... Le nom scientifique d'une sous-espèce est une
combinaison de trois noms (un trinôme; c.-à-d. un binôme suivi d'un
nom subspécifique) ...".

of "...The scientific name of a species, ... is a combination of two
names (a binomen), the first being the generic name and the second the
spécifie name; ... The scientific name of a subspecies is a combina¬
tion of three names (a trinomen, i.e., a binomen followed by a subspe-
cific name) ...".

De vertaling van "nom générique" of "generic name" stelt geen
probleem. Ingeburgerd zijn "genusnaam" en "geslachtsnaam", waarbij ik een
persoonlijke voorkeur heb voor de eerstgenoemde term, aangezien ik de
vertaling van "genus" door "geslacht" niet erg gelukkig vind.

Het komt er in feite slechts op aan een behoorlijke vertaling te vin¬
den voor "nom spécifique" of "spécifie name", doch in een aantal woorden¬
boeken (o.m. van Dale, Gallas, Wolters) vindt men hiervoor: "soortnaam".
Maar de soortnaam, of de naam van een soort, is zoals hoger reeds geschre¬
ven "het binomen", dus de combinatie van twee woorden.

Wij kunnen naar mijn mening op eenvoudige wijze uit de moeilijkheid
komen door "nom spécifique/specific name" te vertalen door: specifieke naam
of soortelijke naam, en naar analogie de termen "nom subspécifique/subspe-
cific name" door: subspécifieke naam of ondersoortelijke naam. De omschrij¬
ving van "specifiek" en "soortelijk" (= aan de soort eigen) is hiermee vol¬
ledig in overeenstemming.

Hoewel "specifiek" en "soortelijk" volgens de woordenboeken exact
hetzelfde betekenen, lijkt er bij een aantal van mijn collega's gevoelsma¬
tig toch een verschil te bestaan. Tegen "specifiek" als dusdanig schijnt
weinig in te brengen, doch de term "soortelijk" roept enige aarzeling op.
Terecht? Ten onrechte? Een alternatief voor "soortelijke naam" zou zijn:
de "soortaanduidende naam". Naar mijn gevoelen is dit correct, want andere
namen duiden het genus, de familie, de orde, de klasse, ... aan. Doch het
is misschien iets te lang?



- 9 -

Atlas

Eind augustus 1986 verscheen de "Voorlopige Atlas van de landslakken
van Belgie" door J. DE WILDE, R. MARQUET en J. VAN GOETHEM. Hierin wordt
aan de hand van 133 verspreidingskaarten, een overzicht gegeven van onze
huidige kennis aangaande de verspreiding van de landslakken in Belgie. Deze
kaarten zijn gebaseerd op de verwerking van ongeveer 40.000 gecodeerde
gegevens.

Er werden verschillende symbolen gebruikt om de vondsten aan te dui¬
den. Vooral het onderscheid tussen vondsten van vóór 1950 en deze verricht
na 1950 is belangrijk. Het laat immers (voorzichtige) interpretaties toe
met betrekking tot de evolutie van de verspreiding van een aantal soorten,
zie R. MARQUET, J. DE WILDE en J. VAN GOETHEM (1987 p. 69).

Bij elke kaart in de Atlas hoort een afbeelding van de betrokken
soort. Ik hoop dat, in afwachting van een herziening van de fauna van
W. ADAM (1960), de combinatie van deze "Nieuwe naamlijst" en de "Voorlopige
Atlas" goede diensten zal kunnen bewijzen aan al diegenen die interesse
hebben voor de Belgische malacofauna.

Aan een Voorlopige Atlas van de zoetwatermollusken wordt op de afde¬
ling Recente Invertebraten van het K.B.I.N., eveneens gewerkt. Talrijke
gegevens dienen evenwel nog gecodeerd te worden, en de determinatie van
vele monsters dient, in het licht van nieuwe gegevens, gecontroleerd te
worden, alvorens tot het verwezenlijken der kaarten kan worden besloten.

Het gebruik van deze lijst zal uitwijzen waar verbeteringen en/of
aanvullingen noodzakelijk zijn. Tevens dient ermee rekening te worden
gehouden dat de fauna van een land niet statisch is, maar in de loop van de
tijd verandert. Hierdoor alleen al zal deze lijst voortdurend dienen te
worden aangepast.

De auteur zou het zeer op prijs stellen indien hij op- of aanmerkingen
vanwege de lezers van dit studiedocument zou mogen ontvangen, en zeker
wanneer het zou gaan om aanvullingen van de Belgische malacofauna.
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SYSTEMATISCHE SOORTENLIJST

Phylum :: Mollusca
Stam :: weekdieren

Classis :: Gastropoda
Klasse :: slakken of buikpotigen

Subclassis :: Prosobranchia
Onderklasse :: voorkieuwigen

Ordo : Archaeogastropoda

Familia :: Neritidae
Familie :: nerietslakken

THEO FLUV 1. JhaocLoxuA £hiviatillA (LINNAEUS, 1758)
zoetwaterneriet

COMA SEPT

COMA APRI

Ordo : Mesogastropoda

Familia : Cyclophoridae

Cochloótoma (CochloAtoma) AcptcmApinalc (RAZ0UM0WSKY, 1789)

Cochloótoma (OCócu/iclla ) apnicum (MOUSSON, 1847)

Familia : Viviparidae
Familie : levendbarende moerasslakken

VIVI CONT 2. VlvlpcmaA contacta* (MILLET, 1813)
[ = V. lacuAtsiU (BECK, 1824 );_

= V. JLciAciatuA auct., non MULLER ]
spitse moerasslak

VIVI VIVI 3. VlvlpcuaiA vtvipanuA (LINNAEUS, 1758)
stompe moerasslak

Familia : Valvatidae
Familie : pluimdragers

VALV CRIS 4. Valvata (Valvata) c/iiótata MULLER, 1774
platte pluimdrager

VALV PULC 5. Valvata (AtnopicLina ) palchalla STUDER, 1820
[ - V. macnoAtoma STEENBUCH, 1847 ]

VALV PIPI 6. Valvata (Clncinna) plAclnalló plAclnalló (MULLER, 1774)
vijverpluimdrager

VALV PISC - Valvata (Clncinna) plóCLnallA (MULLER, 1774)
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Familia : Pomatiasidae

POMA ELEG 7. PomatiaA eteganA (MULLER, 1774)

POMA SULC ? PomatiaA AutcatuA (DRAPARNAUD, 1805)

Familia : Hydrobiidae
Familie : drijfhorentjes

HYDR STAG 8. Semi.Aal.Aa Atagnonum (GMELIN, 1791)
[ = HydjioLia AtagnaÜA (BASTER, 1765) ]
drijfhorentje

(1)

HYDR VENT 9. HycLsioiia (Liycljioiia) ventnoAa (MONTAGU, 1803) (2)

HYDR NEGL ?? RycLnoLia (dyclnoiia) njegteeta MUUS, 1963 (3)

HYDR ULVA 10. Kydjioiia (Peningia) ivtvae. (PENNANT, 1777)
wadslakje

AVEN BOUR 11. Ave.nloni.a (Lou/iguignatù. (LOCARD, 1884) [ Paulia ] (4)

AVEN BRRO 12. Ave.ni.onla isieviA noient! BOETERS, 1967
[ = Byihinei ia addLne.viaia sensu ADAM, 1947 & 1960 ]

(5)

BYTH ABBR ?? ByiJxi.net ia aitneviata (MICHAUD, 1831)

BYTH DUNK 13. Bythinelia dwxJceni (von FRAUENFELD, 1857)

BYTH VIRT 14. Byihinei ia vinidi-A (POIRET, 1801)

PSNI CONF 15. Pieudamnicota con/uAa (von FRAUENFELD, 1863)

POTA JENK 16. PotcimopynguA jen/ciriAi (SMITH, 1889) [ Hydnoiia\
brakwaterhorentje

(6)

POTA JEAC 16a Poi.amopyaguA je.nk.inAi f. acuteaia (7)

POTA JECA 16b PotamopgnguA je.nlc.Lnai f . caninaia (7)

MARS SCHO 17. ClajiAtoniopAiA Ach.oli.zi (SCHMIDT, 1856)
[ = P\. Ai einii (von MARTENS, 1858) ]

(8)

LITH NATJ 18. UthoglyphuA naUcoideA (PFEIFFER, 1828)

Familia : Bithyniidae
Familie : diepslakken

BITH TENT 19. BUJiynia tentaculata (LINNAEUS, 1758)
grote diepslak

BI TH LEAC 20. Bithynia leachii (SHEPPARD, 1823)
kleine dieps]ak
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Familia : Assimineidae

ASSI GRAY 21. AóAiminea g/iayana FLEMING, 1828

Familia Aciculidae

ACIC FUSC 22. Acicula (Acicula) £uacu (MONTAGU, 1803)
[ = Acme inchoata EHRMANN, 1933;

= Acme. lineata auct., non (DRAPARNAUD, 1801) ]

ACIC POLI 23. Acicula (Platyla) poUta (HARTMANN, 1840) (9)

Familia : Thiaridae

MELS TUBE S. PlelanoideA tu&ctculaia (MÜLLER, 1774)

Subclassis
Onderklasse

Opisthobranchia
achterkieuwigen

Ordo : Sacoglossa

Familia : Stiligeridae

ALDE MODE 24. AldLenia mode Ata (LOVÉN, 1844) (10)

Familia : Limapontiidae

LIIA DEPR 25. Limapontia dcpicAAa ALDER & HANCOCK, 1862

LIIA DEPE 25a Limapontia dbcpneAAa var. pettucida

(11)

Ordo
Orde

Familia

Nudibranchia

naaktkieuwigen

Tergipedidae

TENE ADSP 26. /eneLlia adApe/iAa (NORDMANN, 1845) [ ! c/igipcA ]
[ = tmUetonia pallida ALDER & HANCOCK, 1854 ]

(12)

Subclassis
Onderklasse

Ordo
Orde

Familia
Familie

Pulmonata
longslakken

Basommatophora
waterIongslakken

Ellobiidae
oorslakken

CARY MINI 27. Canychium minimum MÜLLER, 1774

CARY TRID 28. Ca/iychium Viidentatum (RISSO, 1826)



OVAT MYOS 29.

LEUC BIDE

Ovate.Ua myoAoLiA (DRAPARNAUD, 1801)
[ = Pkytia myoAotÓA (DRAPARNAUD);

= Alerta myoAotiA (DRAPARNAUD);
= A. denticulata (MONTAGU, 1803) ]

muizenoortje

30. Leucopkytia LicLentata (MONTAGU, 1808)
[ = Ovatella Lidendata (MONTAGU, 1808) ]
wit muizenoortje

Familia : Acroloxidae

ACR0 LACU 31. AcjioIokua IucuaUIa (LINNAEUS, 1758)

Familia : Physidae
Familie : blaashorenslakken

APLE HYPN 32. Aplexa Aypn.on.um (LINNAEUS, 1758)

PHYS FONT 33. PhyAa £ontinaUA (LINNAEUS, 1758)
bron-blaashorenslak

PHYS ACUT 34. PkyAella acuta (DRAPARNAUD, 1805)
puntige blaashorenslak

Familia
Familie

Lymnaeidae
poelslakken

LYMN TRUN

LYMN PALU

LYMN C0RV

LYMN PACO

LYMN GLAB

LYMN AURI

LYMN AUAM

LYMN PERE

LYMN OVAT

35. Lymnaea (ÇaltLa) tnun.ca.tula (MULLER, 1774)
leverbotslakje

36. Lymnaea (Stagnieoia) pahiAtnlA (MULLER, 1774)
moeraspoelslak
[ - L. tnruiicula (HELD, 1836) ]

37. Lymnaea (StagntcotaJ convuA (GMELIN, 1791)

- Lymnaea (Stagntcota) paiuAtnió - complex

38. Lymnaea (Stagntcota) gtatLna (MÜLLER, 1774)
slanke poelslak

39. Lymnaea (R.ocU.k) aunicutanta (LINNAEUS, 1758)
oorvormige poelslak

39a Lymnea (ftadtx:) auniculanla f. ampla

40. Lymnaea (Radix.) penegna (MÜLLER, 1774)

41.

LYMN STAG 42.

Lymnaea (Radix) ovata (DRAPARNAUD, 1805)
ovale poelslak

Lymnaea (Lymnaea) AtagnaLiA (LINNAEUS, 1758)
gewone of grote poelslak

MYXA GLUT 43. HyxaA glutinoAa (MÜLLER, 1774)
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PSSU COLU S. pAe,udoAuccine,a colume.lla (SAY, 1817)
[ = Lymna&a ponognina (CLESSIN, 1882) ]

Familia : Planorbidae
Familie : schijfhorenslakken

PLIS PLAN 44. PlanonlÀA planoUIa (LINNAEUS, 1758)
[ - PL umlilicatuA MÜLLER ;

= Pl. manglnatuA DRAPARNAUD ]
gewone schijfhorenslak

PLIS CARI 45. Plano/dLu> canlnatuA MÜLLER, 1774
gekielde schijfhorenslak

ANIS LEUC 46. AnÀAuA (Auàaua) loucoAtomuA (MILLET, 1813)
[ = A. /lotundatiLA (POIRET, 1801) ]
geronde schijfhorenslak

ANIS SPIR 47. ArotAuA (AnÓAUA) Ap-uion&lA (LINNAEUS, 1758)

ANIS VOEX 48. AuIaua (BlAaüLLfie.i) vosvbzx (LINNAEUS, 1758)
draaikolk-schijfhorenslak

ANIS VOUS ?? AtiIaua (DiAcull^eai) von.LLc.ulnA (TROSCHEL, 1834)

BATH CONT 49. Bath.yomph.aluA conto/ituA (LINNAEUS, 1758)
riempje

GYRA ALBU 50. Çy/iauluA al&uA (MÜLLER, 1774)
witte schijfhorenslak

GYRA ROFF - [ ? - AniAuA oM.ua var. nojh/Aaeni (COLBEAU, 1865)

GYRA LAEV 51. Çy/tauluA lanvÂA (ALDER, 1838)

GYRA ACRO ?? ÇynauluA aanonicuA (de FÊRUSSAC, 1807)

GYRA ROSS ?? Çy/iauluA sioAAmaoAAlejii (AUERSWALD, 1851)

GYRA PARV ?? Çy/iauluA paaivuA (SAY, 1817)

GYRA RIPA ?? ÇysiauluA ruiparcluA (WESTERLUND, 1865)

GYRA CKIN ?? ÇynauluA chimnAÀA (DUNKER, 1848)

ARMI CRIS 52. Afimlgon. cjvLaIü (LINNAEUS, 1758)

ARMI CRNA 52a Anmi.ge.'i cjviAta f. nautlle.uA

ARMI CRCR 52b A/uni.ge.n cjoLaIu f. cniAtatuA

ARMI CRSP 52c Anmlgeji cauiAla f. Api.nuloAuA

HIPP COMP 53. HlppnutlA complanatuA (LINNAEUS, 1758)

(20)

(21)

(22)

(23)

(23)

(24)

(25)

(26)

[ = H. ^.ontanuA (LIGHTFOOT, 1786) ]
vlakke schijfhorenslak
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SEGM NITI 54. SegnumUna nltlda (MÜLLER, 1774)
glanzige schijfhorenslak

PLUS CORN 55. PianonlanluA conneuA (LINNAEUS, 1758)
posthoornslak, posthorenslak of posthoorntje

Familia : Ancylidae

ANCY FLUV 56. Ancylu.à £luvlatlllA MÜLLER, 1774
Frygische muts

FERR WAUT 57. TennlAAla uxiatle.nl (MIROLLI, 1960)

Ordo : Stylommatophora
Orde : landlongslakken

Familia : Cochlicopidae

AZEC G00D 58. Azeca goocLaJLli (de FÊRUSSAC, 1821)
[ = A. me.nke.ana (PFEIFFER, 1821);

= A. UldenA (PULTENEY, 1799) ]

COPA LUCA 59. CocAllcopa hdLnlca (MÜLLER, 1774)

COPA LUCO - Cockllcopa luÂ/ilca - complex

COPA LULA 60. CocAltcopa lu&Jilcella (P0RR0, 1838)

COPA REPE - Cochllcopa /vepentlna HUDEC, 1960

COPA NITE - Cockllcopa nltenA (von GALLENSTEIN, 1848)

Familia : Pyramidulidae

PYRA RUPE 61. PynamlcLala /uipe-AtnlA (DRAPARNAUD, 1801)

Familia : Vertiginidae

COLU EDEN 62. Columella edcntula (DRAPARNAUD, 1805)

COLU ASPE 63. Columella aApena WALDEN, 1966

TRUN CYLI 64. 7nuncatelllna cyllndyilca (de FERUSSAC, 1807)
[ - Ventlgo mlnutlAAlma (HARTMANN, 1821) ]

TRUN CALL 65. 7nuncatelllna calUcjiaiù-A (SCACCHI, 1833)
[ = 7. AUOCCII (GREDLER, 1853);

- /. lailtannlca PILSBRY, 1920;
= 7. nlvlenana (BENS0N, 1854) ]

VERT ANGU 66. Ventlgo (Ve/itllla) anguAtlon JEFFREYS, 1830

VERT PUSI 67. Vejitlgo (Ventlgo) puAllla MULLER, 1774

VERT ANTI 68. Veaitlgo (Ventlgo) antlucntlgo (DRAPARNAUD, 1801)

(27)

(28)

(29)

(30)

(30)

(30)

(31)

(32)

(32a)

(33)

(33)

(33)
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VERT MOUL 69. Vcoitigo (Ventigo) moulinyiana (DUPUY, 1849) (33)

VERT PYGM 70. Veii.igo (Veaitigo) pygmaca (DRAPARNAUD, 1801) (33)

VERT SUBS 71. Veaitigo (Ve/itigo) y>ul.y,tiiata (JEFFREYS, 1833) (33)

VERT HELD ? VciiÀgo (Vciiigo) kcldi CLESSIN, 1877

VERT CYLI [ - ? V. cgliacLiica COLBEAU, 1865 ]

Familia : Orculidae

(34)

SPHY DOIO 72. Sphyiadium doUolum (BRUGUIERE, 1792)

Familia : Chondrinidae

GRPA GRAN ? Ç/ianopupa g/ianum (DRAPARNAUD, 1801)

GRIA FRUM ? Çjiana/iia /'fuirnenium (DRAPARNAUD, 1801)
[ = Alida £numentum (DRAPARNAUD, 1801) ]

(35)

ABID SECA 73. Atida yccalc (DRAPARNAUD, 1801)
korenkorreltje

CHOI AVEN 74. Chondjiina avcnacca (BRUGUIERE, 1792)
haverkorrel

Familia : Pupillidae

PUPT MUSC 75. Pu.pi.Lia (Pupilla) muyconum (LINNAEUS,
mostonnetje

1758)

PUPI STER 76. Pupilla (Pupitla) yieruiii (von VOTTH, 1838)

PUPI TRIP ?? Pupil la (Pupilla) iyii.plica.ia (STUDER, 1820)

LAUR CYLI 77. Lauiia (Launia) cylindnacca (da COSTA,

Familia : ValJoniidae

1778)

VALL PULC 78. Vallonia pu.lche.Lla (MÜLLER, 1774) (36)

VALL ENNI ? Vallonia ennienóiA (GREDLER, 1856)
[ = V. coyte.llata SANDBERGER, 1875)

(37)

VALL COST 79. Vallonia coy>tata (MÜLLER, 1774) (36)

VALL EXCE 80. Vallon ia exc.cntnic.a. STERKI, 1892 (36)

ACAN ACUL 81. Acanthinula acutcata (MÜLLER, 1774)
stekelslakje

SPER LAME ?? Spc/unodea lamellata (JEFFREYS, 1830)
bijenkorfje

(38)
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Familia : Enidae

CHOU TRID ?? ChoncLnula (CAoruùiula) ijvuie.ru, (MULLER, 1774) (39)
JAMI QUAD ?? J-aminia quacLnidenA (MULLER, 1774) (40)
ENA MONT 82. Ena montana (DRAPARNAUD, 1801) (41)
ENA OBSC 83. Ena oQueuna (MULLER, 1774)

ZEBR DETR ? ZeÀJiina detnita (MÜLLER, 1774) (42)

Familia : Succineidae
Familie : barnsteenslakken

SUCC PUTR 84. Succinea (Succinea) putnij, (LINNAEUS, 1758)
gewone barnsteenslak

suce OBLO 85. Succinea (Succinetla) oLtonga DRAPARNAUD, 1801

OXYL ELEG 86. Oxyloma eleganA (RISSO, 1826) \Succinea] (43)
[ = Succinea p£ei££eni ROSSMÂSSLER, 1835 ]

OXYL SARS 87. Oxyloma J>aJU>ii (ESMARK, 1886) [Succinea] (43)

OXYL ELSA - 0, eleganj) of 0, 6ajiJ>ii (43)
CATI AREN 88. CatineUa (QuicJceUa) anenania ( BOUCHARD-CHANTEREAUX, 1837)

[Succinea]

Familia : Endodontidae

PUNC PYGM 89. Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801)
speldeknopje (44)

DISC ROTU 90. Dij>cuj> ziotundatuA (MÜLLER, 1774)
boerenknoopje

DISC RUDE 91. Dij>cuJ> nudenatuj) (de FERUSSAC, 1821) (45)

HEUS S ING 92. fielicodij>cuJ> AingleyanuJ) (PILSBRY, 1890)

Familia : Arionidae (46)
Familie : wegslakken

AR 10 RUFU 93. A/iion (Anion) nu^-UJ, (LINNAEUS, 1758) (47)
rode wegslak

ARIO RUAT - Ajiion (Anion ) nufiuJ> f. aten (48)

ARIO ATER _ A/iion (Anion) aten (LINNAEUS, 1758) (49)
zwarte wegslak

ARIO LUSI 94. Anion (Anion) luj>itanicuA MABILLE, 1868 (50)
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AR10 CIRC 95.

ARIO SILV 96.

ARIO FASC

ARIO CICO

ARIO SUBF

ARIO HORT

??

97.

98.

ARIO DIST 99.

ARIO OWEN

ARIO HOCO

ARIO INTE 100.

Ast-ion (Casiinastion) cisteumAcsiiptuA JOHNSTON, 1828
grauwe wegslak

Astion (Castinastion) Aitva.tic.uA LOHMANDER, 1937
boswegslak

Astion (Castinastion) jaAciatuA (NILSSON, 1823)

Astion chsicumAcsiiptuA - complex (51)

Astion (CleAastion) AuCjuAcuA (DRAPARNAUD, 1805) (52)

Astion (KoAeitia) hositenAiA de FERUSSAC, 1819 (53)
[ - Astion hositenAiA FERUSSAC R, in DAVIES ]
tuinwegslak

Astion (KoAettia) diAtinctuA MABILLE, 1868 (53)
[ - Astion hositenAiA FERUSSAC species A, in DAVIES;

— Astoon hositenAiA auct., non de FÉRUSSAC, 1819 ]

Astion (KoAeltia) oioenii DAVIES, 1979 (53)

Anion hositenAiA - complex (54)

Astion (Pliestoastion ) inte.sime.diuA NORMAND, 1852 (55)
kleinste wegslak

Familia
Familie

Vitrinidae
glasslakken

VINA PELL 101.

VIUM BREV ??

SEMI SEMI

EUCB DIAP 102.

PHEN MAJO 103.

PHEN ANNU

Vitsiina (Vitstina) petiucida (MÜLLER, 1774)
glashorentje

1'itsiinoAsiachtum Asieve (de FERUSSAC, 1821)

Semilimax Aemitimax (de FÉRUSSAC, 1802)
[ = Vitstina elongata DRAPARNAUD, 1805) ] (56)

CucoAsieAia diapkana (DRAPARNAUD, 1805) [Vitsiina]

PhenacoAima.x (PhenacoLimax) majost (de FÉRUSSAC, 1807)
[fieticolimax]

[ - Vitstina majost (de FÉRUSSAC, 1807) ]

Phena c oUmax (Qaltand.ia) annulastis, (VENETZ in STUDER, 1820)
[Hyatina]

[ - Vitsiina annulastiA (VENETZ in STUDER, 1820) ] (57)

VIEA CRYS 104.

Familia
Familie

Zonitidae
glansslakken

Vitsiea (CsiyAtaUuA) csiyAtaUina (MÜLLER, 1774)
kristalslakje

VIEA CONT 105. Vitsiea (CsiyAtatAua ) contracta (WESTERLUND, 1871)



NESO HAMM 106. !le.AovjjLne.ci hammoruiA (STRÖM, 1765)
[ = Re.tirue.Lla hammoniA (STRÖM, 1765);

= Rejipolita hammoniA ;
= Retinella aladiatula (ALDER, 1830) ;
- Pe/ipolita /ladiatula ]

ammonshorentje

NESO PETR ?? NeAoviUea petaionella (PFEIFFER, 1853)

AEGO PURA 107. Aegopiruella pana (ALDER, 1830)
[ = Re.tine.lla pana (ALDER, 1830) ]

AEGO NITI 108. Aegopinella nitidula (DRAPARNAUD, 1805)
[ = Retinella nitidula (DRAPARNAUD, 1805) ]

AEGO NITE 109. Aegopinella ruiten.4 (MICHAUD, 1831)
[ = Retinella nitena (MICHAUD, 1831) ]

0XYC DRAP 110. OxycJiiluA (0rycAH.ua) datapannaudi (BECK, 1837)
[ = 0. dn.apa.cw.aldi (BECK, 1837);

- 0. luciduA (DRAPARNAUD, 1801) ]
tuinglansslak

0XYC CELL 111. OxycAiluA (OxycAiluA) cellantuA (MULLER, 1774)

OXYC ALLI 112. OxycAiluA (OcitiziuA) alliariiuA (MILLER, 1822)
lookslakje

OXYC HELV 113. OxycAiluA (OntiziuA ) helvetic.ua (BLUM, 1881)

ZONI NITI 114. ZoruitoideA (ZonitoicleA) ruiticluA (MÜLLER, 1774)

Z0NI EXCA 115. ZonitoicleA (ZonitoicleA) excavatuA (ALDER, 1830)

ZONI ARB0 S. ZonitoideA (ZonitoicleA) anloneuA (SAY, 1816)

Familia : Boettgerillidae
Familie : wormnaaktslakken

BOET PALL 116. Boeitgenilla pallenA SIMR0TH, 1912
[ = B. veimi/.onmiA WIKT0R, 1959 ]
gewone- of grijze wormnaaktslak

Familia : Milacidae
Familie : kielnaaktslakken

MILA GAGA 117. Plilax gagateA (DRAPARNAUD, 1801)
donkere kielnaaktslak

MILA NIGR ?? nUax nignicanA (PHILIPPI, 1836)
[ = n. inAulaniA (LESS0NA & P0LL0NERA, 1882) ]
zwarte kielnaaktslak

TAND S0WE ?? landonia AoioentLyi (de FERUSSAC, 1823)
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TAND BUDA 118. 7ancLonia ludapeAtenAiA (HAZAY, 1881)
[ = Llilax LudapeAtenAiA (HAZAY, 1881);

= Llilax gnaailiA (LEYDIG, 1876);
= Llilax Aowenlgi sensu ADAM, 1947, non de FERUSSAC ]

TAND RUST 119. lanxion-La nuAtiaa (MILLET, 1843)
[ = Llilax nuAÜauA (MILLET, 1843);

= Llilax manginatuA (DRAPARNAUD, 1805) ]

Familia : Limacidae
Familie : aardslakken

LIMA MAXI 120. Limax (Limcix) maximuA LINNAEUS, 1758
grote aardslak

LIMA CINE 121. Limax (Limax) cineneonigen WOLF, 1803
zwarte aardslak

LIMA FLAV 122. Limax (LimacuA) /lavuA LINNAEUS, 1758 (61)
kelderaardslak

LIMA PSEU ?? Limax (LimacuA) pAeudo/.lavuA EVANS, 1978 (61)

MALA TENE 123. Lalaaolimax tenelluA (MULLER, 1774) [Limax] (62)
tere aardslak

LEHM MARG 124. Lehmcinnia manginata (MÜLLER, 1774) [Limax] (63)
[ - Limax anLonum BOUCHARD-CHANTEREAUX, 1838 ]
boomnaaktslak

LEHM VALE 125. Lehmannia valenüana (de FERUSSAC, 1821) [Limax] (63,64)
[ = Limax poinieni MABILLE, 1883 ]

Familia : Agriolimacidae (65)
Familie : akkerslakken

DERO LAEV 126. DenoaenaA (DenoaenaA) laeve (MÜLLER, 1774) (66)
[ = AgnioLimax laeviA (MÜLLER, 1774) ]
waterakkerslak

DERO STUR ?? de-n.oae.iaA (DenocenaA) Atunanyi (SIMROTH, 1894) (67)

DESO RETI 127. DenoaenaA (AgnioLimax) netiaulatum (MÜLLER, 1774) (66,68)
[ = Agniolimax neti.aulatuA (MÜLLER, 1774);

- Agnio Limax agneAÜA auct., non LINNAEUS ]
grauwe akkerslak

DERO AGRE 128. DenoaenaA (Agniolimax) agneAte (LINNAEUS, 1758) (66,68,69)
[ n Agnio Limax agneAÜA (LINNAEUS, 1758) ]
gewone akkerslak

DERO LOTH ?? DenoaenaA (Agniolimax) lotkani GIUSTI, 1971
[ - D. ilemmi GROSSU, 1972 ] (70)

DERO CARU 129. DenoaenaA (Clalino) aanuanae (P0LL0NERA, 1891) (66,71)
[ = D. menidionale REYGROBELLET, 1963;

— D. panonm.itan.um auct., non LESS0NA & P0LL0NERA, 1882 ]
langhalsakkerslak
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DERO RODN ?? DeyiocesiaA (PlathgAtimulua) nodnae GROSSU & LUPU, 1965

Familia : Euconulidae

EUCO FULV 130. tu.eonu.luA /uIvua (MULLER, 1774)
tolslakje

EUCO ALDE 131. tueonuluA aldeii (GRAY, 1840) (72)[ - t. pnatieola (REINHARDT, 1883) ]

Familia : Ferussaciidae

CECI ACIC 132. CeeilioideA (CeeilioideA) aeieula (MULLER, 1774)
blindslakje

Familia : Clausiliidae
Familie : spoelhorenslakken

CONA LAMI 133. Coehlodina (Coehlodina) laminata (MONTAGU, 1803)
gladde spoelhorenslak

PAPI LEUC - PapiLlijl&yia (LeueoAtigma) leueoAtigma
(ROSSMASSLER, 1836) (73)

CLAU PARV 134. ClauAilia (ClauAilia) pasivula de FÊRUSSAC, 1807
kleine spoelhorenslak

CLAU BIDE 135. ClauAilia (ClauAilia) lidentata (STRÖM, 1765)
[ = CL nignieanA (MATON & RACKETT, 1807);

= CL nignieanA (PULTENEY, 1807) ]

CLAU DUBI 136. ClauAilia (ClauAilia) du.Ua DRAPARNAUD, 1805

MACR VENT 137. ClaenogaAtna (OaenogaAtna) venlnieoAa (DRAPARNAUD, 1801)
[ = ClauAilia;

- Iphigena ]

MACR LINE 138. Claenogo-Atma (daenogaAtna) lineolata (HELD, 1836) [ClauAilia\
[ = Iphigena ]

MACR PLIC 139. ClaenogaAlna (ClacjiogaAlna) plieatula (DRAPARNAUD, 1801)
[ - ClauAilia ;

- Iphigena ]

MACR R0LP 140. ClacnogaAtna (pAe.udove.Atia) nolphii (TURT0N, 1831)
[ = ClauAilia ;

= Iphigena ]

LACI PLIC ?? Lacinia/iia plieata (DRAPARNAUD, 1801)

BALE BIPL 141. Balea (Alinda) liplieata (MONTAGU, 1803)
[ = ClauAilia ;

= Laeiniania ]

BALE PERV 142. Balea (Balea) penvenAa (LINNAEUS, 1758) (74)
schorshorentje
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Familia : Testacellidae

TEST HALI 143. leAtacella kaliotidea DRAPARNAUD, 1801 (75)
[ = /. cu/iopaea de ROISSY, 1805 ]

Familia : Bradybaenidae

BRAD FRUT 144. Bnadylaena Peuticum (MULLER, 1774)
[ = lulota;

- 7nuticicola ]

Familia : Helicidae (76)

CAND UNIF 145. Candidula unipaAciata (POIRET, 1801)
[ = de.Lice.Ua candidula (STUDER, 1820);

= H. nugoAiuAcula (MICHAUD, 1856);
= deliceUa uni.-P.aAcJ.ata (POIRET, 1801) ]

CAND INTE 146. Candidula intenAecta (POIRET, 1801)
[ = C. capenata MONTAGU, 1803;

- deliceLia intenAecta (POIRET, 1801) ]

CAND GIGA 147. Candidula gigaxii (PFEIFFER, 1850)
[ - deliceUa keeipenAiA (HABILLE, 1877),"

= d. gigaxii (de CHARPENTIER, 1848) ]

CERN VIRG 148. CennueUa (CennueUa) vi/igata (da COSTA, 1778) (77)
[ - deliceUa vingata (da COSTA, 1778) ;

= d. man.itima (DRAPARNAUD, 1805);
= d. vaniaJUÜA (DRAPARNAUD, 1801) ]

CERN AGIN 149. CennueUa (CennueUa) aginnica (L0CARD, 1882) (78)
[ = C. auguAtiniana auct., non B0USGUIGNAT, 1880,"

= deliceUa ceApitum auct., non DRAPARNAUD, 1801 ]

CERN J0NI 150. CennueUa (Ce/inuella) jonica (MOUSSON, 1854) (79)
[ = deliceUa pn.op.uga (SCHMIDT, 1854) ]

CERN NEGL 151. CennueUa (Xenocincta) neglecta (DRAPARNAUD, 1805) (80)
[ - deliceUa neglecta (DRAPARNAUD, 1805) ]

CERN CESP 152. CennueUa (Xenomagna) ceApitum. (DRAPARNAUD, 1801 )
[ = deliceUa ceApitum (DRAPARNAUD, 1801) (81)

non d. ceApitum sensu ADAM ]

HELA ITAL 153. deliceUa (deliceUa)^ itala (LINNAEUS, 1758) (82)
[ = d. enicetonum (MULLER, 1774) ]
gewone heideslak

HELA 0BVI ?? deliceUa (deliceUa) olvia (MENKE, 1828)
[ = d. candidanA (PFEIFFER, 1842) ]

TROC ELEG ? /nochoidea (1nochoidea) eleganA (GMELIN, 1791) (83)
[ = deliceUa. eleganA (GMELIN);

= delix tenneAtniA D0N0VAN ]
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TROC GEYE 154,

HEIS STRI ??

COLA ACUT 155,

COLA BARB 156.

MONA CART 157,

MONA CANT 158,

PERF INCA 159.

PERF RUBI 160,

PERF SUBR ??

TRIC HISP 161,

Inochoidea (XenoclauAa) geyeni (SOÓS, 1926) \Xenophila][ = Relicelia geyeni (SOOS, 1926) ]

TRIC PLE3 ??

TRIC STRI ?

TRIC VILL ?

EUOM STRI ??

HETA OBVO 162.

ARIA ARBU 163.

HENA LAPI 164.

ISOG ISOG 165.

HelicopAiA (Re-ti.copA.iA) Aiyiiata (MULLER, 1774)
[ = Helicella Atniata (MULLER, 1774) ]

(84)

Cochticella acuta (MULLER, 1774) (85)
[ = Helicella/Cochticella lanlana auct., non LINNAEUS,1758 ]
Cochticella Ictnlana (LINNAEUS, 1758) (86)[ = Cochticella ventnicoAa (DRAPARNAUD, 1801);

= Cochticella ventnoAa (de FÉRUSSAC, 1821) ]

Clonacha (Clonacha) cantuAiana (MULLER, 1774) (87)
[ = 7hela cantuAiana (MÜLLER, 1774) ]
kartuizerslak

Clonacha (Clonacha) cantiana (MONTAGU, 1803)
[ = 7hela cantiana (MONTAGU, 1803) ]

Ren/Lonatella (ClonachoideA) incannata (MÜLLER, 1774)
[ = Clonacha incannata (MÜLLER, 1774);

= ZenoLiella inccuinata (MÜLLER, 1774) ]

Ren/onatelta (RAeudotnichia) nutiginoAa (SCHMIDT, 1853) (88)
[ = Clonacha nuliginoAa (SCHMIDT, 1853) ]

Ren/onatella (ZenoCiella) AuCnu/eAcenA (MILLER, 1822) (89)
[ = Hygnornia Aulnu/eAcenA (MILLER, 1822) ]

7nichia (Inichia) hiApida (LINNAEUS, 1758) (90)
[ = Tnuticicola hiApida (LINNAEUS, 1758),*

= Hygnornia hiApida (LINNAEUS, 1758);
= Inichia concinna (JEFFREYS, 1862) ]

Inichia (Inichia) pleleiu (DRAPARNAUD, 1805) (91)
[ = Tnuticicola Aenicea (DRAPARNAUD, 1801,

non MÜLLER, 1774) ]

Inichia (Inichia) AÙiiolata (PFEIFFER, 1828) (92)
[ = Tnuticicola Ainiolata (PFEIFFER, 1828);

= Hygnornia Atniolata (PFEIFFER, 1828) ]
= Inichia nuf-CAcenA auct., non (PENNANT, 1777) ]

Inichia (7nichia) villoAa (STUDER, 1789) (93)
[ = Tnuticicola villoAa (STUDER, 1789) ]

Cuomphalia Atnigella (DRAPARNAUD, 1801) (94)

Heticodonta obvoluta (MÜLLER, 1774)

Anicinta aeluAtonwri (LINNAEUS, 1758)
[ = Relicigona anlustonum (LINNAEUS, 1758) J
heesterslak

Relicigona lapicida (LINNAEUS, 1758)
steenbikker

lAognomoAtoma iAognomoAtoma (SCHRÖTER, 1784) (95)
[ = I. penAonatum (LAMARCK, 1792) ]
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THEB PISA 166.

CEPA NEMO 167.

CEPA HORT 168.

HEIX ASPE 169.

HEIX POMA 170.

/hnta ptAana (MULLER, 1774)
[ = tupcuiypLia ptAana (MULLER, 1774) ]

C&paoa nnmonallA (LINNAEUS, 1758)
gewone- of bruingerande tuinslak

Ce.pana hontanAlA (MULLER, 1774)
witgerande tuinslak

LLeJLLx (Connu) ciApejiAa MULLER, 1774
segrijnslak

HaIIk (Helix) pomatla LINNAEUS, 1758
wijngaardslak

(96)

(97)

(98)

Classis
Klasse

Subclassis

Ordo

Bivalvia

tweekleppigen

Palaeoheterodonta

Unionoida

Familia : Margaritiferidae
Familie : stroommossels

MARG MARC 1. Clajigayiltl-fLena mcuigayi.Hl/.ecia (LINNAEUS, 1758)
[ - flanganitana manganltl/e/ia (LINNAEUS, 1758),*

= ünlo ma/igafiiti/eyia (LINNAEUS, 1758) ]
stroommossel of rivierparelmossel

(99)

Familia : Unionidae
Familie : vijvermossels

UNIO PICT 2. ünlo plctoaum (LINNAEUS, 1758)
schildersmossel

UNIO TUMI 3. ünlo twnlduA PHILIPSSON, 1788

UNIO CRAS 4. ünlo cauaaua PHILIPSSON, 1788

UNIO CRCR 4a ünlo caüaaua c/iaAAuA PHILIPSSON, 1788

UNIO CR BA 4b ünlo caxlaaua iatavuA (MATON & RACKETT, 1807)
[ = ünlo c/iaAAuA nanuA LAMARCK, 1819 ]

ANOD CYGN 5. AnocLonta cygnaa (LINNAEUS, 1758)
zwanemossel

ANOD CYZE 5a AnocLonta cygnea f. zetlenAl.A

ANOD ANAT 6. AnocLonta anatlna (LINNAEUS, 1758)
vijvermossel

(99)

(100)

(101)

(102)

(102)

PSN0 C0MP 7. ÜAeudanodonta etorigata (H0LANDRE, 1836) (103)
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Subclassis

Ordo

Heterodonta

Veneroida (104)

CERA GLAU

Familia : Cardiidae
Familie : kokkels of hartschelpen

CenaAtodenma glaucum (POIRET, 1789)
[ = Candium lamancki REEVE, 1845 ]
brakwaterkokkel

(105)

Familia : Dreissenidae
Familie : driehoeksmossels

(104)

DREI P0LY 9. Dnei.AAe.na po iymonpha (PALLAS, 1771)
driehoeksmossel

C0NG COCH 10. Congenia cocAleata (KICKX in NYST, 1835)
[ = ÜneiAAena cocAleata (KICKX in NYST, 1835) ]
brakwatermossel

Familia : Sphaeriidae
Familie : hoornschalen

SPHA CORN 11. Sphaenium (Sphaenium) con.ne.wn (LINNAEUS, 1758)
gewone hoornschaal

SPHA RIVI 12. Sph.aeni.um (SphaemiaA tnurn ) nivicola (LAMARCK, 1818)

SPHA SOLI 13. Sphaenium (CynenaALnum) Aolidum (NORMAND, 1844)

MUUM LACU 14. CluAcutium iacuAine (MÜLLER, 1774)

MUUM TRAN ?? CluAculium tnanAvenAum (SAY, 1829)

PISI AMNI 15. PiAidium amni.cum (MULLER, 1774)
rivierfijnschaal of erwteraossel

PISI CASE 16. PiAidium caAentanum (POLI, 1791)

PISI CAPO 16a PiAidium caAentanum f• pondenoAa

PISI MILI 17. PiAidium minium HELD, 1836

PISI MI PU 17a PiAidium mi Hum f. pulcheitoideA

PISI NITI 18. PiAidium nitidum JENYNS, 1832

PISI OBTU 19. Pi.Aid.ium oUtu.Aale (LAMARCK, 1818)
[ - P. oituAale PFEIFFER, 1821 ]

PISI PERS 20. PiAidium penAonatum MALM, 1855

PISI PULC 21. PiAidium putcheltum JENYNS, 1832

(106)

(104,107)
(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

(112)

PISI SUBT 22. PiAidium Auktnuncatum MALM, 1855
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PISI SUPI 23. PÀAÀdium Aupinum SCHMIDT, 1851

PISI HENS 24. PÀAidiim hesLAlouxirLum (SHEPPARD, 1823)

PISI MOIT 25. PÀAidÀwm modLe.AAÀejiÀanum PALADILHE, 1866

PISI HIBE 26. PiA-idÀum fùAesinicum WESTERLUND, 1894

PISI TENU 27. PÀAÀdlum LejzuÀtine-atum STELFOX, 1918

PISI PSEU ?? PÀAlcLLum. pAe.udoAphae./u.um SCHLESCH, 1947
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AANTEKENINGEN

(1) Uit het onderzoek van R. BANK, L. BUTOT & E. GITTENBERGER (1979) zou
blijken dat HydioLLa Atagno/ium (GMELIN) en HycLnoLLa vervbioAa (MONTAGU) in
feite twee verschillende soorten zijn, die op grond van schelpkenmerken,kleur en anatomie van elkaar te onderscheiden zijn. Zij kunnen samen voor¬komen. De conclusies van voornoemde auteurs werden evenwel in twijfel ge¬trokken door P. RADOMAN (1979). Verder anatomisch onderzoek (R. BANK &
L. BUTOT, 1984) heeft de hypothese van R. BANK et al. (1979) bevestigd. De
anatomische verschillen tussen beide soorten zijn zelfs zo groot dat de
auteurs de soort H. aixignoium (GMELIN) in het genus SamÀAalAa RADOMAN,
1974, plaatsen. De juiste systematische plaats van dit genus is momenteel
voorwerp van veel discussie, zoals o.m. mag blijken uit R. BANK & L. BUTOT
(1984, p. 11). Er is zelfs geen overeenstemming inzake de familie waartoe
dit genus zou behoren. Voor de nieuwste ontwikkelingen, zie R. BANK
(1987, p. 271) en L. BUTOT (1987, p. 274).

In talrijke referenties wordt voor H. Atagaoaum (GMELIN) het jaartal1790 opgegeven, wellicht in navolging van onder meer C. SHERBORN
(1902, p. 926). Uit J. H0PKINS0N (1907, p. 1036) blijkt evenwel dat de cor¬
recte publikatiedatum van deel VI: Vermes, van C. LINNAEUS, Systema Naturae
per Régna tria Naturae. Ed. 13. Cura J.F. GMELIN, 1791 is.

De heer E. DUMOULIN is zo vriendelijk geweest in te gaan op mijn ver¬
zoek om de Hydrobiidae uit de verzamelingen van het K.B.I.N. grondig na te
kijken. Zijn conclusie is dat SemÂAatAa Atagnoium wel degelijk reeds
gevonden is in Belgie, namelijk op diverse plaatsen aan de Schelde, stroom¬
afwaarts van Antwerpen. Er blijft evenwel nog veel materiaal te
bestuderen.

Omwille van praktische redenen behoud ik voorlopig de code I1YDR voor
de genusnaam van Se.miAaÜAa Atagnonum.

(2) De heer E. DUMOULIN is zo vriendelijk geweest mij een drietal zeer
recente vindplaatsen in Belgie van dydiofLia venOioAa mede te delen:
Dievegatkreek, Zwin (1983), spuikom Oostende (1984), Nieuwe watergang aan
de Internationale dijk, Zwinstreek (1984).

(3) Voor een kommentaar over deze soort verwijs ik naar E. DUMOULIN
(1986, p. 54), met vermelding van enkele Holocene vondsten in Nederland en

Belgie.

(4) In afwachting van een grondige revisie van het Ave.rtLoni.a-materiaal uit
de verzamelingen van het K.B.I.N., verkies ik vooralsnog de naam
A. (Louaguignati op deze soortenlijst te behouden. Er dient opgemerkt dat
een deel van dit materiaal door H. BOETERS (1967, p. 163) tot Aveni.on.ia
inevia iode/lit BOETERS wordt gerekend. Ik wens momenteel in deze problema¬
tiek geen formeel standpunt in te nemen. Alleen moet het mij wel van het
hart dat ik nogal huiverig sta tegenover hel gebruik van de categorie
'subspecies' in deze moeilijke groep. Verder onderzoek zal hopelijk de
nodige opheldering brengen.

(5) Het materiaal beschreven in W. ADAM (1947, p. 30 en 1960, p. 146,
fig. 22 E) onder de naam Byih.iae.Zta uH&Jieviaia (MICHAUD, 1831) zou eerder
behoren tot Avenionia taieviA io(Lei{ < BOETERS, 1967. Dit is althans de
mening van o.m. de heer A. de WINTER, die mij hierop attent maakte in 1983,
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waarvoor mijn beste dank. Zie trouwens ook J. NOTENBOOM & A. de WINTER
(1983, p. 149) en H. BOETERS & T. de WINTER (1983, p. 27). Dit zou dus
betekenen dat het voorkomen in Belgie van de echte 3. aAAjiev-Lata (MICHAUD,
1831) nog moet worden vastgesteld. Mijn opmerking sub 4 is ook hier van
toepassing.

(6) Voor een kommentaar over deze soort verwijs ik naar E. DUMOULIN
(1986, p. 55). Een interessante mededeling bevat de voetnoot 1 in A. MOL
(1984, p. 42): 'Waarschijnlijk komt er in Nederland meer dan eén soort
Potamopy/iguA voor, waarvan één in zoet water en één of meer in brak water
(L. BUTOT, pers. med.).'

(7) Het is wellicht interessant om de gekielde exemplaren van Potamopy/iguA
je.nl<LÀrLAÀ onder een afzonderlijke code te registreren, vooral wanneer tevens
zoveel mogelijk oecologische gegevens van de betreffende biotoop worden
opgenomen. Een huisje met doorlopende kiel is de f. casunata; een huisje
met onderbroken kiel, bestaande uit korte stekels of haakjes, is de
f. acul&ata. De eerstgenoemde vorm is door de heer E. DUMOULIN in de Damse
vaart aangetroffen (in litt. 1984).

(8) Volgens A. FALNIOWSKI (1983, pp. 155-159) is het niet onmogelijk dat
er in Europa slechts eén soort van het genus Pla/iAtonlopAÀA zou blijken voor
te komen. Deze soort zou dan de oudste naam, PI. iriAulsidca (KÜSTER, 1853)
moeten dragen. De auteur stelt echter zelf voor om een definitief besluit
slechts te nemen na een veel grondiger studie die zou gebaseerd moeten zijn
op zeer talrijk materiaal van beide veronderstelde soorten.

(?) De eerste vindplaats in Belgie van recent materiaal van deze soort is
Bevercé, provincie Luik, 1982; zie R. MARQUET (1983, p. 82). Voordien was
deze soort in Belgie enkel in Kwartaire afzettingen gevonden.

(10) E. DUMOULIN vond deze soort in 1984 op diverse plaatsen in Belgie, wat
een zeer interessante uitbreiding van haar voorkomen in ons land betekent,
in vergelijking met wat ten tijde van W. ADAM (1960, p. 154) bekend was.
Deze recentere vindplaatsen zijn: natuurreservaat de IJzermonding, het Zwin
en de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen op 2 plaatsen (E. DUMOULIN,
in litt.).

Aldzi-La modbzAta leeft op brakwaterschorren en voedt zich met het cel-
sap van Vaucfiesila-soorten. Men kan het slakje dan ook op deze wieren aan¬
treffen, die eruit zien als glanzende, donkergroene kussens.

De systematische plaats van het genus AldeaÀa is nog onderwerp van
discussie.

Voor determinatiekenmerken en gegevens over de biologie, zie
C. SWENNEN (1987, p. 28), T. THOMPSON (1976, p. 177), T. GASCOIGNE
(1975, p. 360) en T. THOMPSON & G. BROWN (1976, p. 52). Zie ook
Th. BACKELJAU (1986, p. 49).

(11) Dit slakje leeft in dezelfde biotoop als Adde/ida modzAta, voedt zich
eveneens met celsap van Vauck&k-ia-soorten en kan samen met voornoemde soort
aangetroffen worden (zie aantekening 10).

Van deze soort, die gewoonlijk donkerbruin tot zwart gekleurd is,
zijn kleurvarieteiten bekend, zoals de var. pellucldci REVAN, gekenmerkt
door een geel lichaam terwijl de groenachtige spijsverteringsklier doorheen
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de huid zichtbaar is, zie T. THOMPSON & G. BROWN (1976, p. 56), E. DUMOULIN(1985, p. 67).
Voor determinatiekenmerken en gegevens over de biologie vanLimapontiidae (marien en brak water), zie ook C. SWENNEN (1987, p. 28),T. THOMPSON (1976, p. 182) en T. GASCOIGNE (1975, p. 360).De systematische plaats van het genus Limapontia is nog onderwerp vandiscussie.
Het is niet onmogelijk dat een andere Limapontia-soort danL. dep/ieAAa in Belgie voorkomt. Het zou goed zijn om alle vondsten vanLimapontia-soorten zorgvuldig te determineren. De levenswijze van deandere soorten is evenwel verschillend: Limapontia capitata (MULLER, 1774)[syn. L. nlgfia J0HNST0N, 1836] en L. AeneAtfia (QUATREFAGES, 1844) [syn.L. cockAi (ALDER & HANCOCK, 1855)] leven op Cladophoia-soorten (groen-wieren) die aan de zeekust in ondiepe poeltjes groeien. Zij zijn dus marie¬ne soorten. Maar men weet nooit wat grondig onderzoek van Cladophoia-soorten in brakwatergebieden (het Zwin) kan opleveren.

(12) Voor de nomenclatuur van deze soort baseer ik mij op T. THOMPSON &G. BROWN (1984, p. 128).
Deze brakwatersoort werd voor het eerst in Belgie gevonden in dekreek van Doel en in Lillo (1961), zie A. C00MANS & L. DE CONINCK(1962, p. 2). Zij voedt zich met Hydroida (Coidytophoia sp. en LaomecLeasp.) waarop zij gewoonlijk wordt aangetroffen.
De heer E. DUMOULIN (in litt.) meent dat het niet onmogelijk is tweeandere euryhaliene naaktslakjes in brakwatergebieden in Belgie aan te tref¬fen, nl. le.yigi.pe-A te/igipeA (F0RSKÂL, 1775) [syn. 7. cleApectuA] eniuifian.ch.UA exiguuó (ALDER & HANCOCK, 1848). Deze beide soorten zijn bekend

van de Belgische kust (Th. BACKELJAU, 1986, p. 20), maar ook van brakwater¬
gebieden in Nederland (C. SWENNEN, 1961).

Als determinatiewerken zijn bijzonder geschikt: C. SWENNEN (1987),T. THOMPSON & G. BROWN (1984, let ook op de 'Pictorial synopsis'
pp. 213-229) en T. THOMPSON & G. BROWN (1976).

(13) Leucophytia iid.en.tata is wellicht een zeer zeldzame soort in Belgie.In W. ADAM (1960, p. 159) staat vermeld dat ze nog niet levend werd verza¬
meld. Ook E. DUMOULIN heeft de soort in Belgie nog niet levend kunnen vin¬
den, zie E. DUMOULIN (1986, p. 56).

Bepaalde auteurs (w.o. J. JUNGBLUTH) beschouwen Leucophytia
WINCKWORTH, 1949 als een subgenus van het genus Auiiculinelta TAUSCH, 1886.Ik wens hierin momenteel geen formeel standpunt in te nemen.

(14) In materiaal dat vroeger gedetermineerd was als AcioIox.ua tacuAtiiA ,

blijken zich af en toe ook exemplaren te bevinden die behoren tot de soort
1eiiiAAia uxiut-ieni. Nu J. VAN GOETHEM & R. SABLON (1986) hebben aangetoonddat deze laatste soort ook, en sinds lang, in Belgie voorkomt, zou het goed
zijn alle determinaties van AcioJLoxua CacuAtiia -vooral als het gaat om
zeer jonge individuen- te controleren.

(15) Ook in de recente literatuur bestaat er nog geen eensgezindheid inzake
de rang van taxa zoals Qalia, St.agn.ico ia en Radix• Kunnen zij als genus
worden beschouwd of hoogstens als subgenus ?

Aangezien momenteel door verscheidene auteurs intensief onderzoek
wordt verricht op deze familie, bestaat er goede hoop dat dit mettertijd
wel duidelijk zal worden. Voorlopig hou ik het bij een meer traditionele
opvatting.
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Een zeer recent en handig determinatiewerk is:
P. GLOER, Cl. MEIER-BROOK & 0. OSTERMANN (1987).

(16) M. JACKIEWICZ (1959) toonde aan dat Lymnaca. patuAijiiA (MÜLLER, 1774)
in feite bestaat uit een complex van drie verschillende soorten: ÇalAa
coivLLA (GMELIN, 1791), QalJLa tucitcula (HELD, 1836) en ÇaULa occutta
JACKIEWICZ, 1959. Dit werd door V. HUDEC & J. BRABENEC (1966) verder kri¬
tisch uitgewerkt .

In een ruim gedocumenteerd artikel heeft G. FALKNER (1984)^aangetoond
dat de oorspronkelijke beschrijving van Bucclnum paillette 0. MULLER, 1774
overeenstemt met Lymnaca tuc/itcula (HELD, 1836) sensu JACKIEWICZ, iets wat
reeds door V. HUDEC & J. BRABENEC (1966, p. 141) werd vermoed.

(17) Uit een voorlopig onderzoek van het L. paluótiló-materiaal uit de
verzamelingen van het K.B.I.N. door mevr. R. SABLON, blijkt dat Lymnaca
co/ivua eveneens in Belgie voorkomt (o.m. Nismes en Haacht). Deze soort
werd ook in Nederland aangetroffen (G. van der VELDE & C. van KESSEL,
1984). In voornoemde publikatie wordt het onderscheid tussen L. palu^tjitA
en L. C01VU.Ó op fraai geïllustreerde wijze aangetoond. Op grond van de
huisjes alleen is het niet altijd mogelijk beide soorten te onderscheiden.
Een eenvoudige dissectie kan echter onmiddellijk uitsluitsel geven. Zie
ook V. HUDEC & J. BRABENEC (1966, p. 135; anatomie: figs 2-3; huisjes:
pis 1-2).

(18) Deze code dient gebruikt te worden om het materiaal aan te geven dat
niet grondig onderzocht werd of kon worden op het voorkomen van l. co/ivua
en eventueel L. occulta (zie aantekening 16), b.v. in het geval van litera¬
tuurgegevens .

(19) Het ziet er nu naar uit dat ook L. pcieg/ia en L. ouata wel degelijk
als aparte soorten dienen beschouwd te worden. Dit is duidelijk aangegeven
in P. GLÖER, Cl. MEIER-BROOK & 0. OSTERMANN (1987, p. 42, 3 figs). Beide
soorten kunnen ook op basis van de pigmentering van de mantel onderscheiden
worden. Cl. MEIER-BROOK (in litt.) deelde mij bovendien mede dat ook elek-
troforetisch onderzoek van enzymen, door hem uitgevoerd, deze opvatting
bevestigt.

(20) In recente literatuur wordt deze soort ook wel in het genus Lymnaca
geplaatst, al of niet met behoud van het taxon Pa>eudoa>uccinca als subgenus.

(21) Het is mij niet duidelijk waarom in de recente literatuur de jongere
naam A. £cucoa>tomua> (MILLET, 1813) steeds weer wordt gebruikt i.p.v. de
oudere naam A. /loiunclatuA (P0IRET, 1801). Hopelijk zal nader onderzoek
hierin klaarheid brengen.

(22) Ook het J/rV^iM-materiaal uit de verzamelingen van het K.B.I.N. wordt
sinds enige tijd op de afdeling Recente Invertebraten opnieuw bestudeerd.
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de soort A. a>p.Lnosi(LLA ook in Belgie
voorkomt (R. SABLON & J. VAN G0ETHEM, in voorber.).



- 31 -

(23) W. ADAM (1960, p. 187, fig. 48) vermeldt de varieteit io-fLfii.cie.rvL
COLBEAU, die in 1865 als een nieuwe soort van het genus P£anoiLl.A werd
beschreven. W. ADAM (1960, p. 186) drukt een vermoeden uit dat de var'.

lofifiiaervc, die hij onder AniAuA cM.ua afbeeldt, conspecifiek zou kunnen
zijn met de var. acionicuA de FÉRUSSAC, die nu evenwel als een aparte
soort, ÇyiauluA acjiorticuA (de FÉRUSSAC) wordt beschouwd. Een voorlopig
onderzoek van het oorspronkelijke materiaal van J. COLBEAU (vindplaats
Genk) uit de verzamelingen van het K.B.I.N., wijst uit dat de algemene vorm
van de schelp meer aanleunt bij Q. cM.ua dan bij Ç. acionicuA. Er zijn
evenwel slechts lege huisjes (15 ex.) voorhanden, zodat anatomische gege¬
vens ontbreken. Het materiaal wordt momenteel grondig bestudeerd. Voor
een uitgebreide studie over het genus QyiauluA, zie Cl. MEIER-BR00K (1983).

(24) ÇyiauluA pcnvuA is een Noordamerikaanse soort die niet lang geleden in
de Bondsrepubliek Duitsland (Rheinland-Pfalz) werd aangetroffen. Zij werd
vermoedelijk met waterplanten ingevoerd (W. MEINERT & R. KINZELBACH, 1985,
p. 37). De soort zou dus ook in Belgie kunnen aangetroffen worden.

(25) ÇyiautuA ch^nenAÎA is een ruim verspreide, Zuidaziatische soort die in
1976 in West-Friesland (Nederland) werd aangetroffen. Het is mij niet be¬
kend of de soort er zich tot nu heeft kunnen handhaven. Een dergelijke
import zou ook in ons land kunnen plaatsvinden. De soort werd overigens
ook reeds in Noord-Italie en in de Camargue (Frankrijk) aangetroffen
(Cl. MEIER-BR00K, 1983, p. 47).

(26) In recente literatuur wordt deze soort ook wel in het genus ÇyiautuA
geplaatst, al of niet met behoud van het taxon Aimigei als subgenus.
Cl. MEIER-BR00K (1983, p. 43) wijdt hieraan een diepgaande bespreking. Ik
hou mijn mening in beraad.

Voor fraaie afbeeldingen van onderstaande vormen, zie o.m.
A. PIECHOCKI (1979, p. 151).

(27) Een Frygische muts, het hoofddeksel van de Frygiers, is een kegel¬
vormige puntmuts met een naar voren gebogen punt. Alhoewel het huisje van
AncyiuA filuviatitiA hiermee een sterke gelijkenis vertoont, mogen wij deze
evenwel niet te letterlijk opnemen. De punt van het slakkehuisje is immers
naar achteren gebogen... Al bij al is het wel een originele Nederlandse
naam voor een slak.

R. BANK (1983, p. 1403) vermeldt voor deze soort nog vier andere
Nederlandse namen waaronder één uit 1859 ('ronde kaphoren') en éen uit 1822
('Rivierpatel'). Waarom verkiezen wij eigenlijk niet de oudste naam ?

(28) J. VAN GOETHEM & R. SABLON (1986) hebben deze soort vermeld van vier
vindplaatsen in Belgie, waarbij er twee dateren van 1937 (1); zie ook aan¬

tekening 14.
Anderzijds is het momenteel nog niet geheel duidelijk of de recente

Europese PeiiiAAia-exemplaren alle tot een soort behoren of tot twee. Be¬
paalde auteurs menen dat het om een soortcomplex gaat.

Sommige auteurs rekenen het genus TeniAAia tot een aparte familie:
Ferrissiidae.

(29) Deze code dient gebruikt te worden om het Cochticopa-materiaal aan te
geven dat niet grondig onderzocht werd of kon worden, om het eventueel op
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te splitsen in andere soorten, vermeld bij aantekening 30. Dit geldt ook
voor niet te controleren literatuurgegevens.

(30) Het is mij niet duidelijk of C. luiA-icalla, C. A&pentina en C. niteri/>
verschillende soorten zijn, dan wel of zij dienen beschouwd te worden als
oecologische vormen van C. luAjiiea. De meningen hierover zijn sterk ver¬
deeld. Er is in diverse Europese landen onderzoek dienaangaande bezig, zo¬
dat wij over enige tijd misschien meer klaarheid zullen zien in dit pro¬
bleem.

Overigens kan nog opgemerkt worden dat, indien b.v. C. lu£jiiee.£la wel
degelijk een goede soort zou zijn, niet noodzakelijk alle schelpjes die er
enigszins op gelijken tot C. luisvL<ie.t(La zouden moeten behoren. Het zou met
andere woorden mogelijk zijn dat op C. tii&JiiceU-a gelijkende exemplaren uit
een bepaalde streek of biotoop slechts een oecologische vorm (kommervorm)
zouden zijn van C. lu£i-Lca. Dit zou dan evenwel geen afbreuk hoeven te
doen aan het bestaan van C. tuViicella als goede soort elders.

In J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986) worden op pl. 16
alle vondsten van z.g. C. luJlnicetla aangeduid.

(31) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) gaat
deze soort in Belgie sterk achteruit, zie J. DE WILDE, R. MARQUET &
J. VAN GOETHEM (1986, pl. 18).

(32) Ik heb er lang aan getwijfeld of C. oApeyia wel als een goede soort kon
worden beschouwd. Maar een recent artikel (B. P0KRYSZK0, 1987) schijnt dit
toch op overtuigende wijze aan te tonen. Er blijken ook duidelijke ver¬
schillen te bestaan in de genitalia. Wanneer deze verschillen, zoals afge¬
beeld in fig. 2a-c, inderdaad constant blijken te zijn, dan lijken
C. ecLentuta en C. cu>pejia mij wel zeer nauw verwant, doch dan meen ik tevens
aanwijzingen te zien om C. columetta minstens op het niveau van subgenus te
scheiden van beide voornoemde soorten (vorm van de ovotestis, insertie van

penisretractor).
Voor zover ik weet zijn van Belgie slechts enkele exemplaren bekend

die met de beschrijving van C. cu>pe.Aa volkomen overeenstemmen, en die ook
door H. WALDËN als zodanig geïdentificeerd werden: 2 ex. van Baraque
Fraiture, leg. W. ADAM, rond 1960 (eerste vondst in Belgie) en 2 ex. van
Liedekerke in 1981 (in H. DEVRIESE, 1981, p. 438).

In J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986) worden op pl. 20
alle vondsten (7 U.T.M.-hokken) van C. ar>pesia aangeduid, waarbij ook het
materiaal van R. MARQUET (1979-80) is betrokken.

(32a) Th. WARMOES (1987, p. 36) vermeldt het voorkomen van 7AuncateÜJtina
cylJjvdjhic.a op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg. Dit betekent een
interesante uitbreiding van het voorkomen van deze soort in Belgie.

(33) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE &_J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) gaan
soorten van het genus Va/iLLgo in Belgie in het algemeen sterk achteruit.
Dit is vooral duidelijk bij V. arvLive.Ati.go, V. Aid-ótsiiata en V. anguAtlon,
zie J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986, pis 23-29).

(34) Na grondige studie van het holotype van F. cytirubiica C0LBEAU,
afgebeeld in W. ADAM (1947, p. 86, fig. 1) ben ik tot de bevinding gekomen
dat dit zeer waarschijnlijk een onvolwassen exemplaar is dat conspecifiek
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is met VeiLigo hzlcLl CLESSIN, 1877. Indien dit door Pe/rf-i^o-specialistenzou bevestigd worden, dan zou de naam van COLBEAU prioriteit moeten krij¬gen. De vraag kan echter gesteld worden of dit wel wenselijk zou zijn.Als het exemplaar van COLBEAU inderdaad onvolwassen blijkt te zijn, danzullen wij toch nooit met zekerheid weten hoe het er in volwassen toestand
in feite zou hebben uitgezien. Dus zouden een aantal typische kenmerken
van de soort bij het holotype (dat onvolgroeid is) niet herkenbaar zijn.Alles hangt dus af van de mate van zekerheid omtrent de identificatie van
het holotype van V, cyJLiiujbvic.a met een recentere beschrijving.

(35) Het voorkomen van deze soort in Belgie is onzeker, maar gelet op haarverspreidingsgebied bestaat er toch een goede kans dat in ons land hier en
daar geïsoleerde populaties zouden leven.

De vermelding van deze soort van vier vindplaatsen in de provincieNamen door S. SEVO (1974, p. 4) is niet overtuigend. De afbeelding (fig. 3)is eerder deze van een ACida cal#.. Zolang ik het materiaal niet heb
gezien blijf ik aan de juistheid van deze determinaties twijfelen.

(36) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) gaan
soorten van het genus Va££oru,a in Belgie in het algemeen sterk achteruit.
Dit is zeer opvallend bij V. puÂcdeJLta, zie J. DE WILDE, R MARQUET &
J. VAN GOETHEM (1986, pis 37, 39-40).

(37) V. enru-e.n/>lA is bekend uit het Kwartair van Belgie. Er is één recent
exemplaar in de verzamelingen van het K.B.I.N. aanwezig dat wellicht tot
deze soort behoort (prov. Henegouwen, leg. P. DUPUIS, 1925). Het is dus
niet onmogelijk haar in ons land nog levend aan te treffen.

De soort wordt vaak als een ondersoort van P. pulckelta opgegeven,
doch overtuigende argumenten hiervoor ontbreken.

(38) S. lcime.liata is bekend uit het Kwartair van Belgie. Het is niet
onmogelijk haar in ons land nog levend aan te treffen (Ardennen ?).

(39) CA. iyildaaA werd niet lang geleden in Velosnes ^(Frankrijk) op ongeveereén km van de Belgische grens aangetroffen (G. RAPPE, 1977, p. 8, éen leeg
huisje). Het is zeer goed mogelijk dat deze soort momenteel ook in Belgie
voorkomt. Zie ook W. ADAM (1960, pp. 229, 231).

(40) J. qucLclji-idenó is bekend uit het Kwartair van Belgie. Het is niet
onmogelijk, vooral gelet op haar huidig verspreidingsgebied, dat deze soort
nog levend in Belgie voorkomt. Zie ook W. ADAM (1960, p. 228, fig. 74).

(41) Van deze soort waren slechts een viertal vindplaatsen na 1950 in
België bekend, wat, rekening houdend met de beschikbare gegevens van vóór
1950, wijst op een sterke achteruitgang, zie ook J. DE WILDE, R. MARQUET &
J. VAN GOETHEM (1986, pl. 44). Onlangs heeft E. WAIENGNIER deze soort le¬
vend gevonden op nog twee bijkomende plaatsen in de provincie Namen (U.T.M.-
hokken FR 14 in 1987 en FR 46 in 1979).

(42) Zie W. ADAM (1960, p. 229) en J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM
(1986, pl. 46).
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(43) De code 'OXYL ELSA' kan gebruikt worden wanneer bepaalde exemplaren
niet met zekerheid tot op een van beide soorten 0. eJjcganA of 0. AanAtt
kunnen gedetermineerd worden, bijvoorbeeld in het geval dat alleen lege
huisjes zouden beschikbaar zijn.

(44) Bij mijn weten werd de naam ' speldeknopje ' voor Punctum pygmajcum voor
het eerst gebruikt in mijn vorige lijst (J. VAN GOETHEM, 1984). Elders
wordt ook de naam 'dwergpuntje' gebruikt.

(45) Mijn vorige 'naamlijst' (J. VAN GOETHEM, 1984) was pas verschenen,
toen ik in N. DEKKER (1984, p. 1511) las dat één exemplaar van DtAcuA
nudenatuA in 1981 te Rochefort (Provincie Namen) was gevonden. De heer
N. DEKKER heeft mij nadien bevestigd dat het exemplaar wel degelijk levend
werd gevonden. Bovendien bevindt zich in de verzamelingen van het K.B.I.N.
een leeg huisje (waarschijnlijk subfossiel) dat door Th. BACKELJAU,
W. WENDELEN en R. MARQUET in 1982 te Eprave werd gevonden (U.T.M.-hok
FR 55). Zie ook R. MARQUET (1987, p. 21).

(46) De systematische indeling van deze familie en vooral deze van het
genus Anton in subgenera, ligt nog lang niet vast. Zo verdient Hokeltta
-en wellicht nog andere- mijns insziens de rang van genus. Anderzijds die¬
nen sommige soorten wellicht in een ander subgenus of genus geplaatst te
worden. Het is boeiend om volgen hoe elk jaar weer nieuwe inzichten van
diverse onderzoekers de kennis van deze familie verruimen.

Ook Th. BACKELJAU bestudeert deze familie sinds een zevental jaren op
zeer grondige wijze, vooral de soorten die in Belgie voorkomen. In afwach¬
ting van de resultaten van o.m. zijn onderzoek, volg ik nog de traditionele
indeling van het genus Anton in subgenera. Zie ook Th. BACKELJAU (1985b),
Th. BACKELJAU & A. de WINTER (1987) en A. RIEDEL & A. WIKTOR (1974).

Voor de identificatie van Anton-soorten kan ook R. CAMERON et al.
(1983) goede diensten bewijzen, omdat er uitvoerig op de veldkenmerken van
de soorten wordt ingegaan. Maar er kan niet genoeg op gewezen worden dat
in vele gevallen anatomisch onderzoek volstrekt noodzakelijk is om tot een
correcte identificatie van de soort te komen. En dan nog, zijn er
twijfelgevallen.

(47) Vooral Engelse auteurs beschouwen A. aijen en A. nu-ftuA als eén soort
met twee ondersoorten: A. aten aten en A. atjen nu-fLuA, zie o.m. N. EVANS
(1986). Talrijke andere malacologen volgen deze zienswijze echter niet.
In afwachting van verder onderzoek verkies ik eveneens de beide als
zelfstandige soorten te beschouwen. In de discussie over soort of
ondersoort dienen ook gegevens over de voortplantingsbiologie betrokken te
worden. Zolang in dit verband geen overtuigende argumenten voorhanden zijn,
is een discussie ten gronde niet mogelijk.

(48) Vooral in de provincie Limburg is er veel kans om deze vorm te vinden
(K. WOUTERS, persoonl. mededeling).

(49) Voor zover ik weet werd de echte A. aten nog niet in Belgie gevonden.
De zwartgekleurde exemplaren die mij ter hand kwamen, bleken na dissectie
steeds tot A. au/uA te behoren. Deze exemplaren vertoonden op de zijrand
van de voetzool steeds rode of bruinrode vertikale streepjes, zodat zij
niet als homogeen zwart konden worden beschouwd.
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(50) Deze soort werd in Belgie voor het eerst met zekerheid aangetoond doorP. RISCH en Th. BACKELJAU in een monster afkomstig van Sainte-Cecile, pro¬vincie Luxemburg, U.T.M.-hok FR 61 (leg. A. DE KESEL, 3.9.1986). Verderonderzoek door de heer Th. BACKELJAU, van het ^-io/i-materiaal dat in de
verzamelingen van het K.B.I.N. aanwezig is, heeft aangetoond dat AaàoixCuA-itarvLauA in Belgie__helemaal niet zeldzaam is. Voor zover ik weet daterende oudste, correct geïdentificeerde monsters van 1974 (Th. BACKELJAU det.),
maar wellicht komt de soort al veel langer in Belgie voor. Er blijft in elkgeval heel wat nog ouder materiaal na te kijken. P. RISCH en Th. BACKELJAUzullen in de nabije toekomst meer details over het voorkomen van
A. taAÜ.aadc.uA in Belgie publiceren. Een en ander is reeds te vinden in de
licentiaatsverhandeling van P. RISCH (1987).

AAÀon -luA-itanlcuA komt in Belgie ook voor in tuinen waar zij zich opkorte tijd tot enorme aantallen kan vermenigvuldigen.

(51) Deze code dient gebruikt te worden wanneer het Ccuvin.aA.-ion-materiaal
niet grondig kan of kon gedetermineerd worden tot op soortniveau. Hiertoe
zullen ongetwijfeld veel literateruurgegevens behoren.

De systematiek van CaJiirLcuvion. stelt overigens nog steeds heel wat pro¬
blemen, zie o.m. Th. BACKELJAU (1987b) en Th. BACKELJAU et al. (1987).

(52) Wellicht is y Aaàoix auJL/uacua' een complex van verschillende soorten
en/of genetische stammen. Ook H. WALDEN (1976), G. McCRACKEN & R. SELANDER
(1980), D. FOLTZ et al. (1982) en R. CAMERON et al. (1983) hebben hierop
reeds gewezen. Th. BACKELJAU en A. de WINTER zullen hierover in de nabije
toekomst in meer detail berichten.

(53) Uit onderzoekingen van S. DAVIES (1977 en 1979) is gebleken datA. h.ositenAÀA een soortcomplex is dat minstens drie verschillende soorten
omvat: A, hoAÀenAÀA s.s., A. cLLaCxjicCua en A. owe.n.ÀÀ. Ik meen evenwel dat
het laatste woord over dit probleem nog niet is gezegd en dat de zaak nog
wat ingewikkelder is. Zie ook J. DE WILDE (1983 en 1986); Th. BACKELJAU
(1981, 1985a, 1985b, 1987a); Th. BACKELJAU & R. MARQUET (1985);
Th. BACKELJAU & M. VAN BEECK (1986) en A. de WINTER (1984b).

(54) Deze code dient gebruikt te worden wanneer het HotLe.lti.a-materiaal niet
grondig kan of kon worden gedetermineerd tot op soortniveau. Hiertoe zullen
ongetwijfeld veel literatuurgegevens behoren.

(55) H. WALDEN (1976), S. DAVIES (1979), Th. BACKELJAU (1985b) en
Th. BACKELJAU & A. de WINTER (1987) hebben op grond van morfologisch-
anatomische, karyologische en electroforetische argumenten, voorgesteld om
deze soort in het subgenus lio^AlcLca onder te brengen. Daardoor zou
PÏÀcaooaàoix HESSE, 1926 dan een jonger synoniem worden van Ho<Le.lLLa
SEIBERT, 1873. Ik wacht echter de resultaten van verder onderzoek af,
alvorens mij over deze suggestie uit te spreken en bijgevolg houd ik me aan
de traditionele opvatting waarbij A, ÀJvie.Am£.dÀaA in een eigen subgenus
wordt geplaatst.

(56) Zie W. ADAM (1947, p. 124).

(57) Zie W. ADAM (1947, p. 123).
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(58) Dit is een Middeneuropese soort die sporadisch in Belgie voorkomt.

(59) Voor een uitvoerige beschrijving, zie J. VAN GOETHEM (1972). Voor een
beschrijving van de import(en) in Belgie en de daaropvolgende explosieve
uitbreiding, zie J. DE WILDE, J. VAN GOETHEM & R. MARQUET (1986a) en
J. DE WILDE, J. VAN GOETHEM & R. MARQUET (1983). Vondsten in Nederland wor¬
den samengevat in A. de WINTER (1984a, met erratum in jAidem, 221, p. 1625).

(60) Naar de heer R. MOENS mij meedeelde (1983) zou deze soort in Belgie
reeds verscheidene keren zijn aangetroffen in tuinen en op akkers. Het
materiaal werd echter niet bewaard, zodat kontrole niet mogelijk is_. Ik
ben er echter wel van overtuigd dat deze soort momenteel in Belgie kan
voorkomen.

Volgens 'opinion 336' is de juiste schrijfwijze van de specifieke
naam: Aowesidyi., en niet AOLoeJidÂÀ.

(61) Bepaalde auteurs beschouwen het taxon LimacuA als een zelfstandig
genus. Ik heb dit standpunt nog niet grondig bestudeerd.

(62) Bepaalde auteurs beschouwen het taxon Flcitac-olimax. als een subgenus van
het genus Làmclk. Ik kan die mening niet bijtreden.

(63) Bepaalde auteurs beschouwen het taxon LehmanrLia als een subgenus van
het genus Limax. Ik kan die mening niet bijtreden, zie J. VAN GOETHEM
(1976, p. 12).

J. DE WILDE, J. VAN GOETHEM & B. GODDEERIS (1985, p. 11) signaleren
de vondst van een volwassen albino-exemplaar van L, manglnata te Ottenburg
(prov. Brabant).

64) Voor een uitvoerige beschrijving en eerste vondst voor Belgie, zie
J. VAN GOETHEM (1976).

(65) Zie A. WIKTOR & I. LIKHAREV (1979). De rang van familie voor dit
taxon wordt tegenwoordig vrij algemeen aangenomen.

Voor een samenvattend onderscheid tussen de hiernavolgende soorten,
Ag/iÀolÀmacidae,, zie M. KERNEY, R. CAMERON & J. JUNGBLUTH (1983,
pp. 197-199).

Ik ben ervan overtuigd dat de vele Desioce/iciA-soorten die op dit
ogenblik bekend zijn, in verschillende genera dienen te worden opgesplitst.

(66) Zie J. VAN GOETHEM, J. DE WILDE & R. MARQUET (1984) en J. DE WILDE,
J. VAN GOETHEM & R. MARQUET (1986b).

(67) de./wcanaA AtiLianyi. komt voor in Nederland; zie E. GITTENBERGER,
W. BACKHUYS & Th. RIPKEN (1984, p. 113, fig. 129).

(68) Ik meen dat de verschillen tussen D. n.e..tlcalatuM en D. ag/ie.Ate van die
aard zijn dat deze soorten niet in hetzelfde subgenus thuishoren.
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(69) deJioce/iciA açjitiAtci werd door K. WOUTERS, J. DE WILDE, A. LIEVROUW &
J. VAN GOETHEM in september 1987 levend aangetroffen in Treignes (U.T.M.-
hok FR 15). De soort is nu ook gevonden in Nederland, op Terschelling; zie
A. de WINTER & G. VISSER (1987, p. 53).

Ik meen dat de verschillen tussen D. ag/ieAte. en D. /izti-culatum van
die aard zijn dat deze soorten niet in hetzelfde subgenus thuishoren.

(70) D. lotkaji-L is een nog relatief weinig bekende soort; zie M. KERNEY,
R. CAMERON & J. JUNGBLUTH (1983, p. 194). Zie ook P. REISCHUTZ (1978) en
G. FALKNER (1981).

(71) Ik vind dat vooralsnog geen overtuigende bewijzen voorhanden zijn om
D. c-cuiuanaa. in synonymie te plaatsen met D. pano/unitarum (LESSONA &
POLLONERA, 1882). Zie J. VAN GOETHEM & J. DE WILDE (1985). Zie ook
F. GIUSTI (1973, 1976 en 1986).

De door F. GIUSTI voorgestelde amendering van de specifieke naam
ccuiuanae, tot ccizuanai lijkt mij niet gerechtvaardigd. De soort kan immers
opgedragen zijn aan de echtgenote of aan een ander vrouwelijk familielid
van Alfred CARUANA GATTO. Hetzelfde geldt voor D. po^-lonejiae., zie F. GIUSTI
(1986, p. 57).

In dit stadium van onderzoek wil ik nog volgende kommentaar geven.
Wanneer men de enorme verscheidenheid aan Desioce/iaA-soorten in aanmerking
neemt, dan vind ik het hoogst onvoorzichtig om soorten die in de oude lite¬
ratuur vrij behoorlijk zijn beschreven en waarbij evidente verschillen kun¬
nen worden vastgesteld, in synonymie te plaatsen. Het komt er in de eerste
plaats op aan exemplaren te vinden die in alle opzichten met de oorspron¬
kelijke beschrijving overeenstemmen. Dan pas kan de intraspecifieke
variabiliteit in aanmerking worden genomen, alsmede mogelijke verschillen
ten gevolge van fixatiemethoden. Het blijft dus zoeken naar de echte
D. pario'urujLanum die een vrij grote, olijfbruine soort is, kruipend wellicht
4 à 5 cm lang. Het is daarenboven mogelijk dat de type-lokaliteit, Palermo
op Sicilië, in feite niet overeenstemt met het oorspronkelijke versprei¬
dingsgebied van D. panowmitarnim. De soort kan immers vóór zijn ontdekking
en beschrijving in 1882 toevallig op Sicilië zijn ingevoerd. Palermo is
immers van oudsher een draaischijf van internationale handel.

Vondsten van deze soort in Nederland worden samengevat in A. de WINTER
(1984a, p. 1548, met erratum in -UUxLem, 221, p. 1625).

(72) Vele auteurs twijfelen eraan of £. aMeil een goede soort is, dan wel
een oecologische vorm van £. /uIvua.

(73) Dit is een mediterrane soort. Het valt niet te achterhalen of
het exemplaar van Dolhain (prov. Luik) aangetroffen in de verzameling
'De Malzine' verkeerd geetiketteerd was, ofwel gevonden werd na een
toevallige import in Belgie. Zie W. ADAM (1947, p. 107, fig. 3 A-C).

(74) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) gaat
deze soort in Belgie sterk achteruit. Zie ook J. DE WILDE, R. MARQUET &
J. VAN GOETHEM (1986, pl. 100).

(75) Het is zeer waarschijnlijk dat een /eAtacella-soort, wellicht
7. AaLioLLcLea DRAPARNAUD, 1801, vroeger in Belgie levend is aangetroffen,
zie W. ADAM (1947, p. 110).
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Als een reactie op het verschijnen van mijn vorige naamlijst
(J. VAN GOETHEM, 1984), was de heer K. VERSCHOORE zo vriendelijk mij in
1985 te laten weten dat een van zijn leerlingen in mei 1983 in de omgeving
van Oostende een exemplaar had gevonden van 7e^>taee(.ta hali.otide.a- Ik heb
eind 1985 de determinatie van de heer K. VERSCHOORE kunnen bevestigen, toen
ik het gefixeerde exemplaar (coll. K. VERSCHOORE) voor nazicht toegestuurd
kreeg. Als bijkomende informatie volgde nog de waarneming door de leerling
dat 'het dier op een composthoop bezig was een regenworm op te eten'.

Een juveniel exemplaar, wellicht tot 7. haliotidea behorend, werd
door J. VAN GOETHEM in 1977 binnenshuis aangetroffen in een wintertuin te
Temse, na aankoop van kamerplanten. Dit exemplaar bevindt zich in de verza¬
melingen van het K.B.I.N. (I.G. nr. 25.548)

Bij de vondsten van 7e^taaetta hatiotidea in Belgie, kan het gaan om
import vanuit b.v. Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, ofwel om dieren
afkomstig uit serres (tuinbouw, bloemenkweek). Maar het is niet onmogelijk
dat populaties van deze soort van oudsher in Belgie leven. In elk geval
meen ik dat deze soort momenteel wel degelijk tot de Belgische fauna kan
worden gerekend.

(76) H. NORDSIECK (1987) geeft een revisie van de superfamilie Helicoidea,
waarbij een heel nieuwe indeling van dit taxon wordt voorgesteld. Ik heb
evenwel niet de tijd gehad om dit artikel grondig door te nemen, zodat ik
mij over de inhoud ervan nog geen mening heb kunnen vormen.

(77) Voor een uitgebreide beschrijving met illustraties van deze soort, zie
J. CLERX & E. GITTENBERGER (1977, p. 39). Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE
& J. VAN GOETHEM (1987, p. 70) blijkt Ce/inu.e££a viaigata zich na 1950 in
Belgie uit te breiden. Zie ook J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM
(1986, pl. 106).

(78) Voor een goede beschrijving van deze soort, zie o.m. E. GITTENBERGER,
W. BACKHUYS & Th. RIPKEN (1984, p. 131, figs 161,163) en J. CLERX &
E. GITTENBERGER (1977, p. 34, met talrijke figs).

(79) Cejimiella jonica, een noordoostelijk-mediterrane soort, werd voor het
eerst in Belgie gevonden in 1937 (lege huisjes). Na de tweede wereldoorlog
werd ze talrijk en levend aangetroffen aan de Belgische westkust (W. ADAM,
1947, p. 228 onder de naam deliceita peo^uga). In 1983 werd de soort in
Nederland voor het eerst aangetroffen, in de duinen bij Zandvoort, zie
R. de BRUYNE (1986). In recente literatuur wordt erop gewezen dat
C. jortiea zou hybridiseren met C. viagata. Zo ' n hybride vorm zou met de
code CERN VIJO kunnen worden aangeduid. De heer J. DE WILDE bestudeert
momenteel deze kwestie.

(80) Voor een goede beschrijving van deze soort zie o.m. E. GITTENBERGER,
W. BACKHUYS & Th. RIPKEN (1984, p. 132, figs 158,162), R. MARQUET (1985a,
p. 6, fig. 2) en J. CLERX & E. GITTENBERGER (1977, p. 44, talrijke figs).

(81) Deze soort werd door R. MARQUET (1985a, p. 7) in 1980 en opnieuw in
1983 in het Antwerpse havengebied levend aangetroffen op een opgespoten
terrein. Er waren reeds eerdere meldingen van deze soort in Belgie die da¬
teren van 1936 en 1941. Maar de gegevens over 'tleticetla ce^pitum' uit de
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Belgische kustduinen (W. ADAM, 1947, pp. 149-150; 1960, pp. 294-295) betref¬
fen een geheel andere soort, namelijk Cejin.LLe.JULa agjnnlca (nr. 149, zie
aantekening 78). Zie ook J. CLERX & E. GITTENBERGER^ (1977, p. 47).

(82) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) gaatdeze soort in Belgie sinds 1950 achteruit, ook in het kustgebied. Zie ook
J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986, pl. 111).

(83) In J. VAN GOETHEM, A. MUYLAERT & W. TAVERNIER (1979) wordt voor deze
soort het jaar 1790 opgegeven wat niet correct is. Ik heb mij voor die
keuze indertijd laten leiden door C. SHERBORN (1902, p. 322) en door de
handgeschreven vermelding '1790' in een originele uitgave van GMELINS werk
uit de Dautzenbergbibliotheek. In navolging van J. H0PKINS0N (1907,
p. 1036) verkies ik nu de datum 1791.

(84) In de Belgische literatuur is 'LieUceCCa jinjata1 verscheidene keren
vermeld geworden. Tot nu toe werd zij echter niet met zekerheid in Belgie
aangetoond, zie W. ADAM (1947, pp. 153-154). Wegens de gelijkenis van haar
huisje met dat van Candiduta intesiAecta en van 1nochoicLea geyeJij is ana¬
tomisch onderzoek absoluut nodig, zie M. KERNEY, R. CAMER0N & J. JUNGBLUTH
(1983, p. 251, fig. genitalia).

(85) Volgens R.MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 70) blijkt
CockLLceJUa acuta zich na 1950 in Belgie uit te breiden. Zie ook
J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986, pl. 114).

(86) W. ADAM (1960, p. 298) vermeldt dat CochldceUa <LajJLajia na de
ontdekking in 1946 te De Panne, sinds 1947 niet meer levend kon aangetrof¬
fen worden.

De heer E. DUMOULIN heeft de soort in 1987 opnieuw levend aangetrof¬
fen, doch op een geheel andere plaats dan de vroegere vindplaats De Panne.
Een artikel hierover zal in 1988 verschijnen, zie E. DUMOULIN, ter perse.

(87) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) lijkt
fïonacha cajitnUana in België sinds 1950 achteruit te gaan in het
kustgebied. Zie ook J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986,
pl. 116).

(88) De meeste vondsten van deze soort in Belgie dateren van de jaren 1963
en 1964. De heer Marc KEPPENS vond talrijke levende exemplaren in 1985 en
1986 in een wilgenstruweel op een klein schorregebied aan de Schelde te
Dendermonde (Vlassenbroek), zie M. KEPPENS (1987, pp. 137-142).

Voor gegevens over de anatomie en over Britse populaties van deze
soort, zie F. NAGGS (1983).

(89) Volgens W. ADAM (1960, p. 304) werd het voorkomen in Belgie van
P. J>u&Jiiij£eJ>cenA door bepaalde auteurs vermeld, doch waarschijnlijk ten
onrechte. Gelet op de actuele verspreiding van deze soort meen ik dat zij
momenteel wel in Belgie zou kunnen worden aangetroffen.
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(90) Het genus //vicJx-ia stelt de Europese malacologen nog voor veel proble¬
men, zie M. KERNEY, R. CAMERON & J. JUNGBLUTH (1983, p. 261) en G. FALKNER
(1982, p. 30).

Ik meen dat het voor deze naamlijst momenteel wellicht het beste is
om de terminologie gebruikt in het eerstgenoemde werk (1983) te volgen. De
soorten zijn er beknopt in beschreven, evenwel zonder anatomische gegevens.
Zie ook L. FORCART (1965) en F. NAGGS (1985).

De conclusies van N. PERRIN, P. HONSBERGER & A. PONTET (1984, p. 494)
kan ik op dit ogenblik niet bijtreden. Ik meen dat de systematiek van het
genus 1/vLcJvLa op een veel ruimere basis dient te worden benaderd.

(91) Het Z^u'cAYa-materiaal van de verzamelingen van het K.B.I.N. zal binnen¬
kort grondig gereviseerd worden. Wellicht zal blijken dat 7, ple.te,Ra ook
in Belgie voorkomt. Zie ook de laatste alinea van aantekening nr. 90.

(92) Zie W. ADAM (1947, p. 164; 1960, p. 307). Ik vermoed dat /. s>Lnù.o£ata
wel degelijk in Belgie voorkomt. In Nederland is de soort bekend van Veere
(Walcheren), zie E. GITTENBERGER, W. BACKHUYS & Th. RIPKEN (1984, p. 143,
onder I/vich-Lci iu.£&s>c.e.n/>). Zie ook de laatste alinea van aantekening
nr. 90.

(93) Zie W. ADAM (1947, p. 166; 1960, p. 308). Het is mogelijk dat
/. vil-loAa wel degelijk in Belgie voorkomt. Zie ook N. PERRIN,
P. HONSBERGER & A. PONTET (1984, p. 494).

(94) Zie W. ADAM (1947, p. 166) en E. GITTENBERGER, W. BACKHUYS &
Th. RIPKEN (1984, p. 143). Het is niet onmogelijk dat deze soort in Belgie
voorkomt.

(95) De heer R. VAN BELLE vond deze soort voor het eerst in Belgie in 1970
op twee plaatsen te La Roche-en-Ardenne (R. VAN BELLE, 1970). Na de
vondsten in 1973 door enerzijds R. VAN BELLE en anderzijds J. VAN G0ETHEM,
A. LIEVR0UW en F. G0SSIAUX, werd I/>ognomo/>toma -ÏAognomoAtoma bij mijn weten
niet meer in Belgie gesignaleerd, tot de soort weer levend werd te¬
ruggevonden in september 1987 door J. DE WILDE, A. LIEVR0UW, I. T'SYEN en
J. VAN G0ETHEM in Beausaint, vlakbij de grens met La Roche-en-Ardenne.

Het lijkt mij voor de Belgische fauna een uiterst kwetsbare soort,
zie ook R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN G0ETHEM (1987, p. 70).

(96) Volgens R. MARQUET, J;> DE WILDE & J. VAN G0ETHEM (1987, p. 69) lijkt
Czpae.a nejno/iaJLLó in Belgie sinds 1950 achteruit te gaan. Zie ook
J. DE WILDE, R. MARQUET & J. VAN G0ETHEM (1986, pl. 128).

(97) Volgens R. MARQUET,_ J. DE WILDE & J. VAN G0ETHEM (1987, p. 69) lijkt
He.Li.K a^pejt^a in Belgie sinds 1950 achteruit te gaan. Zie J. DE WILDE,
R. MARQUET & J. VAN G0ETHEM (1986, pl. 130).

H.e(LLx CLApe.is>a is in het Waalse Gewest ten dele beschermd door het
'Besluit van de Waalse Gewestexecutieve betreffende de bescherming van de
eetbare inlandse huisjesslakken', dd. 21.2.1984. Dit besluit is verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 28.4.1984, pp. 5764-66.
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(98) Volgens R. MARQUET, J. DE WILDE & J. VAN GOETHEM (1987, p. 69) lijktttztix. pomat-ia in België sinds 1950 achteruit te gaan. Zie ook J. DE WILDE,R. MARQUET & J. VAN GOETHEM (1986, pl. 131).
UsÂ-Lk pomcdLLa is in het Vlaamse Gewest volledig beschermd door het

Koninklijk Besluit houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Ge¬
west, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten,
die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht,
de riviervisserij en de vogelbescherming', dd. 22.9.1980. Dit besluit is
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31.10.1980, pp. 12639-41.

In het Waalse Gewest is de soort ten dele beschermd door het 'Besluit
van de Waalse Gewestexecutieve betreffende de bescherming van de eetbare
inlandse huisjesslakken', dd. 21.2.1984. Dit besluit is verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 28.4.1984, pp. 5764-66.

(99) Voor een recente revisie en zeer uitgebreide synonymie, zie F. HAAS
(1969).

(100) Het is mij momenteel niet volkomen duidelijk of de ondersoorten sub
4a en 4b, wel degelijk als goede, biologische ondersoorten kunnen worden
beschouwd. In afwachting daarvan volg ik de opsplitsing zoals aangegeven
in W. ADAM (1960, pp. 326-328). Voor een uitgebreider bespreking zie
W. ADAM (1947, pp. 184-191) en uiteraard F. HAAS (1969, p. 44 e.v.). Zie
ook A. ELLIS (1978, p. 28).

(101) In navolging van F. HAAS (1969, p. 48).

(102) Een zeer grote, langwerpige vorm van deze soort wordt dikwijls als
var. ze.JLte.nA-LA of var. c<zMe.riAÀA aangeduid. Bepaalde auteurs beschouwen
die als een ondersoort van A. cygnea, andere zelfs als een zelfstandige
soort. Wat de juiste toedracht is, is mij op dit ogenblik niet duidelijk.

(103) Bepaalde auteurs beschouwen pAeudanodoruLa e.tongata als een ondersoort
van pAe.u.danocLorvLa comptanata (ROSSMXSSLER, 1835) die in Midden-Europa voor¬
komt. Ik verkies hier F. HAAS (1969, pp. 378-380) te volgen, die beide
taxa als volwaardige soorten beschouwt.

(104) Vaak worden in recente literatuur de families Dreissenidae en

Sphaeriidae tot de orde Cyrenodonta gerekend.

(105) Ik wil graag ingaan op de suggestie van E. DUMOULIN om deze soort ook
in de niet-mariene naamlijst op te nemen.

J. B0WDEN & D. HEPPELL (1968, p. 268) bespreken het auteurschap van
deze soort. Zowel P0IRET als BRUGUIÈRE hebben de soort in hetzelfde jaar
(1789) beschreven en beiden verwijzen in hun werk naar elkaar.

Th. BACKELJAU (1986, p. 64) verklaart de meerderheid van recente
auteurs te volgen en verkiest BRUGUIÈRE. Persoonlijk voel ik er meer voor
om de 'Index Animalium' van C. SHERB0RN (1902) te volgen, die P0IRE1
opgeeft als auteur. Ik neem immers aan dat dit gebeurd is op basis van
chronologische prioriteit. En in geval van synonymie is dit het aller¬
eerste criterium. Toch kan het gevoel bestaan dat de kwestie hiermee niet
helemaal bevredigend is opgelost. Misschien iets voor de Internationale
Commissie voor de Zoologische Nomenclatuur ?
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E. DUMOULIN (1983, p. 3) bespreekt de verspreiding van CeJiaàtodLejuna
rjfrmrnm aan onze kust. En voor de liefhebbers van variëteiten kan ik van
harte het werk van P. MARS (1951) aanbevelen.

In een zeer recent artikel oppert V. BROCK (1987, p. 497) de sugges¬
tie om de namen C. gtaucum en C. lam.aM.dci te handhaven, teneinde een
onderscheid te maken tussen de vormen uit de Middellandse Zee enerzijds en
deze van Noord-Europa anderzijds, omdat hij twijfelt aan hun conspecifieke
status.

(106) Volgens D. MARELLI & S. GRAY (1983, p. 187) is Conge/via cockteata
(KICKX in NYST, 1835) een jonger synoniem van MyLLlopA-Ló te.ucopkae.ta
(CONRAD, 1831), die oorspronkelijk beschreven is van de zuidelijke kust van
de Verenigde Staten (Atlantische Oceaan). Gelet op de povere originele
beschrijving van CONRAD (1831), vraag ik mij af of het zin heeft een goed
bekende en zeer vaak geciteerde naam (Cortgejvia cockteata) te vervangen door
een weinig geciteerde naam, gebaseerd op een onduidelijke oorspronkelijke
beschrijving. Zie ook de synonymielijst in D. MARELLI & S. GRAY (1983,
p. 186). Daarom verkies ik de mening van anderen af te wachten alvorens de
conclusie van D. MARELLI & S. GRAY te onderschrijven.

In een recenter artikel beschouwen D. MARELLI & S. GRAY (1985,
p. 117) het genus Congeita PARTSCH, 1835 als uitgestorven.

(107) Bij de kevers bestaat een homoniem van deze familie, doch Sphaeriidae
bij de Bivalvia heeft prioriteit. In 1969 werd bij de Internationale
Commissie voor de Zoologische Nomenclatuur een voorstel ingediend tot ophef¬
fing van deze homonymie [Buil. zool. Nomencl., 26: 235-237 (1970); zie ook
tAtcL., 38: 157-161 (1981)]. Dit heeft heel wat 'comments' van diverse
auteurs uitgelokt met allerlei voorstellen. Een definitieve uitspraak is
verwoord in opinion 1331 (verschenen in september 1985): de naam
Sphaeriidae blijft geldig voor de familie van Bivalvia.

Vele auteurs vinden dat er tussen SpkaeJitum en Pd>tdtum voldoende
verschillen bestaan om ze tot aparte families te rekenen: Sphaeriidae en
Pisidiidae. Momenteel volg ik hierin het standpunt van J. KUIPER (1983,
p . 12), standpunt dat hij herhaald heeft in J. KUIPER (1986a, p. 190).

(108) Voor soorten van het genus Pt/>tdtum wordt vaak de Nederlandse naam
erwtemossel gebruikt. Zo kan voor de familie Pisidiidae, indien deze als
zodanig erkend wordt, de naam erwtemossels dienen.

(109) fluócuttum wordt tegenwoordig meer en meer als zelfstandig genus
erkend, terwijl het vroeger als een subgenus van het genus Spkaesi-ium werd
beschouwd.

(110) Dit is een Noordamerikaanse soort die in 1856 in de omgeving van
Londen werd gevonden, en thans van veel vindplaatsen in Midden en Zuid-
Engeland bekend is. Zij werd in 1954 in Nederland aangetroffen aan de
oever van het IJsselmeer, zie J. KUIPER (1986b, p. 160).

Het zou niet onmogelijk zijn haar ook in Belgie aan te treffen.

(111) De heer J. KUIPER (in litt., 1987) heeft mij medegedeeld dat er
momenteel nog steeds veel onzekerheid bestaat in verband met een opsplit¬
sing van het genus Pt/>ldtum in subgenera, omwille van het gebrek aan
duidelijke criteria. Daarom dreigt het onverantwoord creeren van subgenera
door bepaalde auteurs, nog meer verwarring te brengen.
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Dat de kwestie al zeer ingewikkeld is, blijkt uit J. BOWDEN &D. HEPPEL (1968, p. 254, sub 58; zie ook het citaat uit de brief vanJ. KUIPER op p. 257). De mening van de heer J. KUIPER is ook recentelijksamengevat in J. KUIPER (1983, pp. 12-16). Zie ook Cl. MEIER-BROOK (1986).Lezenswaard is verder het artikel van J. KUIPER (1987, p. 297) overillustraties van Pi.AjxLium-soorten, goede en slechte '.

(112) Zie J. KUIPER (1986b, p. 158).

(113) J. BOWDEN & D. HEPPELL (1968, p. 258) geven een gedetailleerd, histo¬risch overzicht van de nomenclatuur van dit taxon. De heer J. KUIPER (inlitt.) heeft mij medegedeeld dat hij zich houdt aan de conclusie van voor¬
noemde auteurs; het auteurschap van Pi^-ldLLum p^udo^ptiaeji-ium komt toe aan'SCHLESCH, 1947' i.p.v. aan 'van BENTHEM JUTTING & KUIPER, 1942'.
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REGISTER VAN DE NEDERLANDSE NAMEN

aardslak, grote 20
aardslak, tere 20
aardslak, zwarte 20
aardslakken 20
achterkieuwigen 12

akkerslak, gewone 20
akkerslak, grauwe 20
akkerslakken 20
ammonshorentje 19

barnsteenslak, gewone 17
barnsteenslakken 17
bijenkorfje 16
blaashorenslak, puntige 13
blaashorenslakken 13
blindslakje 21
boerenknoopje 17

diepslak, grote 11
diepslak, kleine 11
diepslakken 11
draaikolk-schijfhorenslak 14

erwtemossel 25

glansslakken 18
glashorentje 18

hartschelpen 25
haverkorrel 16
heesterslak 23

kartuizerslak 23
kelderaardslak 20
kielnaaktslak, donkere 19
kielnaaktslak, zwarte 19

landlongslakken 15
langhalsakkerslak 20
levendbarende moerasslakken 10

moeraspoelslak 13
moerasslak, spitse 10
moerasslak, stompe 10
moerasslakken, levendbarende 10

boomnaaktslak 20
boswegslak 18
brakwaterhorentje 11
brakwaterkokkel 25
brakwatermossel 25
bron-blaashorenslak 13
buikpotigen 10

driehoeksmossel 25
driehoeksmossels 25

drijfhorentje 11
drijfhorentjes 11

Frygische muts 15

glasslakken 18

heideslak, gewone 22
hoornschaal, gewone 25
hoornschalen 25

kielnaaktslakken 19
kokkels 25

korenkorreltje 16
kristalslakje 18

leverbotslakje 13
longslakken 12
lookslakje 19

mostonnetje 16
muizenoortje 13
muizenoortje, wit 13
muts, Frygische 15
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naaktkieuwigen 12
nerietslakken 10

pluimdrager, platte 10
pluimdragers 10
poelslak, gewone 13
poelslak, grote 13
poelslak, oorvormige 13
poelslak, ovale 13

riempje IA
rivierfijnschaal 25

schijfhorenslak, gekielde 14
schijfhorenslak, geronde 14
schijfhorenslak, gewone 14
schijfhorenslak, glanzige 15
schijfhorenslak, vlakke 14
schijfhorenslak, witte 14
schijfhorenslakken 14
schildersmossel 24
schorshorentje 21
segrijnslak 24

tolslakje 21
tuinglansslak 19
tuinslak, bruingerande 24
tuinslak, gewone 24

vijvermossel 24
vijvermossels 24

wadslakje 11
waterakkerslak 20
waterlongslakken 12
weekdieren 10
wegslak, grauwe 18
wegslak, kleinste 18
wegslak, rode 17

zoetwaterneriet 10

oorslakken 12

poelslak, slanke 13
poelslakken 13
posthoornslak 15
posthoorntje 15
posthorenslak 15

rivierparelmossel 24

slakken 10
speldeknopje 17
spoelhorenslak, gladde 21
spoelhorenslak, kleine 21
spoelhorenslakken 21
steenbikker 23
stekelslakje 16
stroommossel 24
stroommossels 24

tuinslak, witgerande 24
tuinwegslak 18
tweekleppigen 24

vijverpluimdrager 10
voorkieuwigen 10

wegslak, zwarte 17
wegslakken 17
wijngaardslak 24
wormnaaktslak, gewone 19
wormnaaktslak, grijze 19
wormnaaktslakken 19

zwanemossel 24
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REGISTER VAN DE WETENSCHAPPELIJKE NAMEN

[synoniemen staan tussen rechte haakjes]

atULsievtata, Bythtnetta (??) 11 Ancylidae
Attda 16 AncytuA
Acanthtnuta 16 an.guAid.on., Vesuttgo (66)Actcuta 12 AuIaua
actcuta, CectttotdeA (132) 21 annutasitA, Phena co t.tmax
Aciculidae 12 [ annu tasu.A, Vttsitna ]
[Acme] 12 Anodonta
Acroloxidae 13 antdvesittgo , Vesittgo ( 68 )
AcSlotoXUA 13 Aptexa
acsiontcuA, ÇysiautuA ( ? ? ) 14 apsitcum, CochtoAtoma (?)
acuteata, Acanthtnuta (81) 16 asitosieuA , ZondtoideA ( S )
ac.iLle.cd.cL, PotamopysiguA [ asitosium, Ltmax ]

jenJttnAt f. (16a) 11 asituAtosium, Asi.Lan.ta (163)
acuta, CockltceJLla (155) 23 [asituAtosium, Hettctgona ]
acuta, PhyAetta (34) 13 Archaeogastropoda
adApesiAa, 1ene ttda (26) 12 asienasida, Catlnetta ( 88 )
Aegoptnetta 19 Asidanta
agtnntca, Cesuiuetta (149) 22 Asiton
aysceAte, DesiocesiaA (128) 20 Arionidae
[agsieAtda, Ag/itoltmax ] 20 Asvndgesi
[agsieAttA auct., Agsitottmax] 20 aApesia, Colimetla (63)
Agriolimacidae 20 aApesiAa, Liettx (169)
(Agsitottmax) 20 AAAtmtnea
al&.uA , ÇysiautuA ( 50 ) 14 Assimineidae
[aM.uA var. sio-fL-fLLcuent, Aliàaua ] 14 atesi, Asiton
atsdesit, CuconutuA (131) 21 aten, Asiton siuJLua f.
AtcLesita 12 (Atsioptdtna)
[Atexta] 13 [auguAttntana auct., Ce.sinue.lta ]
(Attnda) 21 awitcutcisita, Lymnaea ( 39 )
atttanduA, OxychttuA (112) 19 ausitcutasita f. ampta, Lymnaea (39a)
amn.lc.um, Pta.Ldturn (15) 25 avenacea, Chondsitna ( 74 )
amp la, Lymnaea Aventonta

ausitcutcisita f. (39a) 13 Azeca
anattna, An.odon.ta ( 6 ) 24

Bate. a 21 Bivalvia
t.oAÊa/ia, Cochttcetta (156) 23 Boe.ttgent.tta
[tasitasia auct. , Cochttcetta] 23 Boettgerillidae
[LasiAasia auct., Hettcetta ] 23 (Lousigutgnatt, Aventonta (11)
Basommatophora 12 Bsiadytaena
tatavuA, llndo cjiuaaua (4b) 24 Bradybaenidae
Bathyom.ph.aluA 14 isieve , Vttsitnoisiachtwn ( ? ? )
iddentata, CtauAttta (135) 21 tsievtA siotesitt, Aventonta. (12)
ttdentata, Leucophytia (30) 13 [Lsittann-Lca, 7siuncatetltna ]
[ ttdentata, Ovatetta ] 13 [ LudapeAtenAtA, Clttax ]
tupl.Lc.ata, Batea (141) 21 LudapeAtenAtA, lundonda (118)
Btthynta 11 Bythtnetta
Bithyniidae 11

15
15
15
14
18
18
24
15
13
10
19
20
23
23
10
17
23
17
17
14
15
24
12
12
17
17
10
22
13
13
16
11
15

24
19
19
11
22
22
18
11
15
20
20
11
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cattdcmatdA, 7muncatettdna (65) 15 [cochteata, DmedAAena] 25

[ canddxtanA, fieJldcetta ] 22 Cochtdcetta 23

CancLitlula 22 Cochtdcopa 15

[ canddduta, fie.ld.ce.lta ] 22 Cochlicopidae 15

cantdana, Clonacha (158) 23 Cochtoddna 21

[ cantdaria, 7he(La ] 23 CochtoAtoma 10

[capeiata, Canddduta] 22 Cotumetta 15

Cardiidae 25 cotumetta, PAeudoAuccdnea (S) 14

[ Camddum ] 25 comptanatuA, fidppeutdA (53) 14

(Camdnamdon ) 18 [concdnna, 1hdchda] 23

candnata, Potam.opyn.guA cori/iiAa, pAeudamndcota (15) 11

jenkdnAÀ f. (16b) 11 Congemda 25

camdnatuA, Ptanon&dA (45) 14 contect.uA, VdvdpamuA (2) 10

camtuAdana, flonacAa (157) 23 contomtuA, Bath.yomph.atuA ( 49 ) 14

[camtuAdana, 7heka] 23 contmacta, V'dtmea (105) 18

camuanae, DemoceaiaA (129) 20 co/ureum, Spfiaemdum (11) 25

Camychdum 12 conneuA, PlanomlamduA (55) 15

caAemtanum, PdAÀddum (16) 25 (Co/urn) 24

caAemtanum f. pondemoAa, comvuA, Lymnaea (37) 13

PdAdddum (16a) 25 coAtata, Vattonda (79) 16

Catdnetta 17 [coAtettata, Vattonda] 16
CecdtdoddbeA 21 cmaAAuA, Undo (4) 24

cettamduA, OxychdtuA (111) 19 cmaAAUA tatavuA, Undo (4b) 24

Ccpaea 24 ciuaalla cmaAAuA , Undo ( 4a ) 24
CemaAtocLemma 25 [ cmaAAUA naruiA, Undo ] 24
Cemnuetta 22 cmdAta, Anmdgem (52) 14

ceApttum, Cemnuetta (152) 22 cmdAta f. cmdAtatuA, Anmdgem (52b) 14

[ ceAptdum, Hetdcetta ] 22 cmdAta. f. nautdteuA, Ammdgem (52a) 14

[ceApidum auct., Hetdcetta] 22 cmdAta f. ApdnutoAuA, Anmdgem (52c) 14
chdnenAdA, ÇymaatuA (? ?) 14 cmdAtata, Vatvata (4) 10

CJxondjitna 16 cmdAtatuA, A/imdgem cmdAta f. (52b) 14

Chondrinidae 16 cmyAtaltdna, Vtdmea (104) 18

Chondmuta 17 (CmyAtattuA) 18

{Cdnctnna) 10 Cyclophoridae 10

cdnemeondgem, Ldmax (121) 20 cygnea, Anodonta (5) 24

cdmcumAcmdptuA, Amdon (95) 18 cygnea f. zellenAÂA, Anodonta (5a) 24

cdmcumAcmdptuA-comçlex, Amdon 18 cy tindmacea, Laumda (77) 16

CtauAdtda 21 cyldndmtca, 7muncatettdna (64) 15

Clausiliidae 21 [cyttndmdca, Vemtdgo] 16

cochteata, Congemda (10) 25 (iCymenaAtmum ) 25

decottata, Rumdna 6 ÜdACUA 17

[ cLentdcutata, Atexda ] 13 ddAttnctuA, Amdon (99) 18

depmeAAa, Ldmapontda (25) 12 dotdotum, Sphymaddum (72) 16

dbepmeAAa var. pellucdda, [dmapamnatdd, OxychdtuA] 19

Ldmapontda (25a) 12 cLmapamnaudd, OxychdtuA (110) 19

Dem.ocem.aA 20 DnedAAena 25

cLetmtta, Zetmtna (?) 17 Dreissenidae 25

ddapfiana, CucotmeAta (102) 18 dutda, CtauAdtda (136) 21

{DdAculdflem) 14 dunkend, Bythdnelta (13) 11

edentula, Cotumetta (62) 15 eteganA , PomatdaA (7) 11

[ ete ganA, Hetdcetta ] 22 eteganA, 1mochoidbea (?) 22

eteganA, Oxytorna (86) 17 Ellobiidae 12



elongata, pAeudanodonta (7) 24
[ elongata, Vitnina ] 18
[ tLmlletonia ] 12
Pria 17
Endodontidae 17
Enidae 17
ennienAi;s, Vallonia (?) 16
[enicetonum, Helicella] 22
PLu.cotLnM.Ala 18
Euconulidae 21

/aAciatuA, Anion (??) 18
{pLaAciai.uA auct., VivipanuA] 10
TenniAAia 15
Ferussaciidae 21
piavuA, Umax (122) 20
PluviatiliA, AncyluA (56) 15
piuviatiÜA, 7he.od.okua (1) 10
[pLorvLan.uA, HippeutAa ] 14

gagateA, dilax (117) 19
(<ÇaKLa) 13
iÇallandia) 18
Gastropoda 10
[ geyeni, Helicella] 23
geyeni, 7nochoidea (154) 23
gigaxii, CancLldula (147) 22
[gigaxii, tielicella\ 22
glaJLna, Lymnaea (38) 13

haliotidea, 7eAtacella (143) 22
hammoniA, NeAoviLnea (106) 19
[hammoniA, Penpolita] 19
[ hammoniA, Ttetinella ] 19
heldi, Ventigo (?) 16
ttelicella 22
Helicidae 22

Helicigona 23
He IAcocLAacua 17
Helicodonta 23
[tielicolimax] 18
HelicopAi.A 23
Helix 24
helveticuA , OxychiluA (113) 19
henAloioanum, PiAidium (24) 26
[henipenAiA, Helicella] 22

[incannata, donacha] 23
in casinata, PenpLonatella (159) 23
[incannata, ZenoLiella] 23
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PuconuluA 21
Puglandina 6
[Pulota] 22
Puomphalia 23
[Pupanypha] 24
[eujiopaea, JeAtacella] 22
excavatuA, ZonitoicLeA (115) 19
excentnica, Vallonia (80) 16
explcmata, Cennuella 6

PLonlinaliA, PhyAa (33) 13
[ pLnumeruLum, AJLida ] 16
piiumentum, Çnanania (?) 16
[Tnuticicola] 22
Pjtuticum, Bn.ajdyR.aena (144) 22
PLuIuua, PuconuluA (130) 21
pLuAca, Acicula (22) 12

glaucum, CenaAtodenma (8) 25
glutinoAa, dyxaA (43) 13
goodadi, Azeca (58) 15
[gnaciliA, dilax] 20
Çnanania 16
Çnanopupa 16
gnanum, Çnanopupa (?) 16
gnayana, AAAiminea (21) 12
ÇynauluA 14

Heterodonta 25

hilennicum, PiAidium (26) 26
HippeutiA 14
[hiApida, Tnuticicola] 23
[hiApida, Hygnomia] 23
hiApida, 7nichia (161) 23
hontenAiA, Anion (98) 18
hontenAiA, Cepaea (168) 24
[honlenAiA auct., Anion] 18
hontenAiA-complex, Anion 18
[Hyalina] 18
HydjiotLiu 11
Hydrobiidae 11
[Hygnomia] 23
hypnonum, Aplexa (32) 13

[inchoœta, Acme] 12
[AjiauIoaAa, ditax] 19
AntenmediuA, Anion (100) 18
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IntenAecta, Candlduta (146) 22 lAognomoAtoma 23

[ IntenAecta, HelJ.c2.Lla ] 22 ÀAognomoAtoma, lAognomoAtoma (165) 23
[Lphlgena] 21 Itata, Hetlcetta (153) 22

}amlnla 17 jenkJnAl f. canlnata,
jenklnAl, PotamopysiguA (16) 11 PotamopysiguA (16b) 11

jenklnAl f. acuteata, jonlca, Cesmuetta (150) 22

PotamopysiguA (16a) 11

\ktemml, De.siocaA.aA] 20 (koCettla) 18

Laclnlanla 21 leucoAtomuA, AuIaua (46) 14

tacuatae, Huacutlum (14) 25 Limacidae 20

tacuAtsjA, AcnotoxuA (31) 13 (LtmacuA ) 20

[ taCUAtnlA , VIvlpOAUA ] 10 Llmapontla 12

laeve, DeAoceAaA (126) 20 Limapontiidae 12

[ taevlA, Agnlotlmax ] 20 Llmax 20

taevlA, ÇysiautuA (51) 14 \tlneata auct., Acme] 12

[ tamoAckJ, Candlum ] 25 tlneotata, ClacnogaAtna (138) 21

tamettata, SpesimocLea ( ? ? ) 16 LLth.ogtyph.aA 11

tamlnata, CochtodJna (133) 21 tothanl, DesiocenaA ( ? ? ) 20

taplclda, Hetlclgona (164) 23 tutnlca, Cochtlcopa (59) 15

Launla 16 tuAnlca-complex, Cochtlcopa 15

teachll, Blthynla (20) 11 tutnlcetta, Cochtlcopa (60) 15

Lehmannla 20 [ tucldaA, OxychltaA ] 19

Leucophytla 13 tuAltanlcuA, Anlon (94) 17

{LeucoAtlgma) 21 Lymnaea 13

teucoAtlgma, Paplttl-jena 21 Lymnaeidae 13

ClacnogaAina 21 Mesogastropoda 10

[macnoAtoma, Vatvata] 10 (CllcnoanJon ) 18

majon, Ph.en.acoUmax (103) 18 Milacidae 19

[majon, Vltnlna] 18 Clltax 19

flatacotlmax 20 mltlam, PIaIcLLum (17) 25

(Llatlno ) 20 mltlum f. putche ttolxteA,
[danganltana ] 24 PlAldlam (17a) 25

Ptangasiltljena 24 minimum, Canychlum (27) 12

[ manganltljena, Hoayanltan a ] 24 f mlnatl.AAlma, Vesitlgo ] 15

manganltljena., flanganltljena modeAta, Atdenla (24) 12

[ manganltljesia, lln l o ] 24 moiteAAlenlanum, PlAldlum (25) 26

Margaritiferidae 24 Mollusca 10

masiglnata, Lehmannia (124) 20 Llonacha. 23

[ mangIncitaA, Clltax ] 20 (ClonacholdeA ) 23

[ manglnatuA , Plan osOLIa ] 14 montana, tna (82) 17

[manltlma, Hetlcetta] 22 moutlnAlana, Ventlgo (69) 16

PlaAAtonlopAÀA 11 muAconum, Pupltta (75) 16

maxlmuA, LlmaK (120) 20 CluAcutlum 25

CletanoldeA 12 \myoAotlA, Atexla] 13

[ menJceana, Azeca ] 15 [myoAotlA, Phytla] 13

[menULlonate, Desio cenaA ] 20 myoAotlA, Ovatetta (29) 13

(fleAanlon) 18 ClyxaA 13



[nanuA, Unio caiaAAuA] 24
naticoideA, LLthoglyphuA (18) 11
nau.t-Ll£.u.A, Anmigen. cniAta f. (52a) 14
ne.gte.cta, Cennuelta (151) 22
[negtecta, Heticelta ] 22
negtecta, H.ydatolia (??) 11
nemonaliA, Cepaea (167) 24
Neritidae 10
NeAovilnea 19
[nignicanA, ClauAitia] 21
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nignicanA, flilax (??) 19
nttenA, Aegopinella (109) 19
nttenA, CocALLLcopa 15
[nltenA, Retinelia] 19
ntticia, Segmentina (54) 15
nilidula, Aegopinella (108) 19
[nitidula, Re tinei.la] 19
ntttdum, PiAidium (18) 25
nitidbuA, ZonltotxteA (114) 19
Nudibranchia 12

ollonga, Succinea (85) 17 Orculidae 16
oÜAcuna, Lna (83) 17 (0n.LLzJ.uA) 19
(OlAcunella) 10 ovata, Lymnaea. (41) 13
oLtuAale, PiAidium (19) 25 Ovatella 13
[oltunale , PiAidium] 25 oioenii, Annon 18
olvia, H.eli.c.e.t.la ( ? ? ) 22 OxychiluA 19
olvoluta, fielicodonta (162) 23 Oxylorna 17

Opisthobranchia 12

Palaeoheterodonta 24
pattenA, Boe ttgen.il La (116) 19
[paltida, Lmlletonia ] 12
paluAtniA, Lymnaea (36) 13
paluAtniA-com^lex, Lymnaea 13
[panonmitanum auct., Den.ocen.aA] 20
Papillilema 21
pamvula, C. fauAilia (134) 21
panvuA, QynauluA (??) 14
[Paulia] 11
pellucida, Limapontia

depneAAa var. (25a) 12
pellucida, Vitnina (101) 18
penegna, Lymnaea (40) 13
[penegnina, Lymnaea\ 14
Pento natel.fa 23
(Peningia) 11
[Penpolita] 19
[pejiAonatum, lAognomoAtoma] 23
penAonatum, PiAixiium (20) 25
pen.ven.Aa, Batea (142) 21
petnonella, NeAovitnea (??) 19
\_pteitfeni, Succinea\ 17
Pkenacotimax 18
PhyAa 13
PhyAella 13
Physidae 13
[Phytia] 13
pictonum, llnio (2) 24
\piAana, Lupanypha] 24
piAana, 7hela (166) 24
piAcinali.A, Vatvata 10
piAcinatiA pi.AcinaliA, Vatvata (6) 10
Pi.Aidium 25

PlanomlaniuA 15
Planorbidae 14
PlanoaHa 14

planondA, P fa.non& iA ( 44 ) 14

(PtathyAtimuluA) 21

(Ptatyta) 12

pteteia, 7nicAia ( ? ? ) 23

pticata, Laciniania (? ?) 21

pticatata, RlacnogaAtna (139) 21

\poinieni, Limax\ 20

po lila, Acicula (23) 12

polymonpka, DneiAAena (9) 25

pomatia, Lietix (170) 24
PomatiaA 11
Pomatiasidae 11

ponde.noAa, PiAidium
caAemtanum f. (16a) 25

PotamopynguA 11

[pnaticota, tuconutuA] 21

[pn.otu.ga, Heticelta] 22

Prosobranchia 10
pAeudamnicota 11
PAeudanodonia 24

pAeudot-iavuA, Limax (??) 20

pAeudoAphaenlum, PiAidium (??) 26
PAcudoAuccinea 14

(PAeudotnichia) 23

(pAeudoveAÜa) 21

putchetta, Valtonia. ( 78 ) 16

pu1chella, VaIvata (5) 10

pulckelloideA, PiAidium
milium f. (17a) 25

pulchellum, PiAidium (21) 25

Pulmonata 12
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Punctum 17 putnlA, Succtnea (84) 17

Pupltta 16 pygmaea, Ventlgo (70) 16

Pupillidae 16 pygmaeurn, Punctum (89) 17

puna, AegoplrielJta (107) 19 Pynamtdiita 15

[puna, Rettnclla] 19 Pyramidulidae 15

puAltla, Veaitlgo (67) 15

quadnldenA, }amtnla ( ? ? ) 17 (Ùutcketta) 17

[ nadlatula, PenpoLLta ] 19 noA4maeAAle.nl, QynauluA (? ?) 14

[ nadlatula, Re. ttnella ] 19 [notundatuA, AjiIaua] 14

(Radix) 13 notundatuA, DIacua (90) 17

nepewULna, Cochttcopa 15 [nudtglnoAa, flonacha] 23

nje.ttcut.atum, Den.ocen.a4 (127) 20 nuttglnoAa, Penjtonatella. (160) 23

[ ncttculatuA, Agntoltmax ] 20 nudenatuA, DIacua (91) 17

[ Ret.ene.tla ] 19 [nuJteAcenA auct., Intchta] 23

nlpantuA, QynauluA ( ? ? ) 14 nujtuA, Anton (93) 17

nlvlcola, Sphaentum (12) 25 nu/uA f. aten, Anton 17

[nlvlenana, 7nuncatetttna] 15 \nugoAluAcuta, He.ilce.lta ] 22

noUentt, Aventonta tnevlA (12) 11 Rumina 6
nodnae, DenocenaA (??) 21 nupeAtnlA, Pynamldula (61) 15

\_no-fL-fLLaenl, AuIaua alluA var.] 14 nuAtlca, landonta (119) 20

notph.lt, PlacnogaAtna (140) 21 [nuAtlcuA, flliax] 20

noAea, luglandtna 6

Sacoglossa 12 (Stagnlcola) 13
Aan.Atl, 0Kgtorna (87) 17 Atagnonum, SemlAalAa (8) 11

Acholtzl, ftanAtontopA1.4 (17) 11 [ Atelnll, PlanAtonlopACA ] 11

Aecale, Ai Ida (73) 16 Atennl.l, Pupttla ( 76 ) 16

Segmenttna 15 Stiligeridae 12
Semtltmax 18 [Atnlata, Hellcelia] 23

Aemlttmax, Semt.ltmax 18 Atnlata, HellcopAlA (? ?) 23
SemlAalAa 11 Atnlgella, luornphalla (??) 23

AeptemAptnale, CochtoAtoma (?) 10 [Atnlolata, Tnutlclcola] 23

[Aenlcea, Tnuttclcola] 23 {Atnlolata, Hygnomla] 23

AllvattcuA, Anton (96) 18 Atnlolata, Intchta (?) 23

AlngleyanuA, HellcocllAcuA (92) 17 [Atnoietl, 7nuncatelltna] 15

Aoltdum, Sphaentam (13) 25 Atunanyt, DenocenaA (??) 20

{Aowenlyl, RIttax] 20 Stylommatophora 15

AowenJLyl, landonta (??) 19 Aut/uAcua, Anton (97) 18

Spenmodbea 16 [ Autnu^eA certA, Hygnomla ] 23

(SphaenlaA tnum) 25 AulnufieAcenA, Pe.n/. onateHu ( ? ? ) 23

Sphaeriidae 25 Aut-Atnlata, Vent tgo (71) 16

Sphaentum 25 Auttnun. catum, PlAtdlum (22) 25

Sphynadtum 16 Succtnea 17

AplnuloAUA, Anmtgen Succineidae 17
cntóta f. (52c) 14 (Succtnella) 17

AptnonttA, AnlAuA (47) 14 Aulcat.uA, PomatlaA (?) 11

[ AtagnallA, ttycLn olla ] 11 ^uptnurn, PIaldturn (23) 26

AtagnallA, Lymnaea (42) 13
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7andonta 19 tn.anAven.Aum, Hua cuttum ( ? ? ) 25
7enettta 12 7ntch.ta 23
tenettuA, fiatacottmax (123) 20 [tntdenA, Azeca] 15
tentacutata, Btthynta (19) 11 tntxLenA, Chondnu la ( ? ? ) 17
tenutltneatum, Ptntdtum (27) 26 tntclentatum, Canycktum (28) 12
Tergipedidae 12 tn.tptt.cata, Pupttla ( ? ? ) 16
[ 7engtpeA] 12 7nochotdea 22
[ tenneAtntA, Reltx ] 22 7nuncatetttna 15
7eAtacelta 22 tnuncatuta, Lymnaea (35) 13
Testacellidae 22 tutencutata, (letanotdeA ( S ) 12
7keta 24 tumtduA, llnto (3) 24
7ke.od.oxuA 10 [tunntcuta, Lymnaea] 13
Thiaridae 12

utvae, Hydnolta (10) 11 llnto 24
[ umJttttcatuA, PtanonJLtA ] 14 Unionidae 24
unt/.aAdata, CancLtcLuta (145) 22 Unionoida 24
[ unt/aAdata, fie Itcelta ] 22

vatenttana, Lehmannta (125) 20 [vtttoAa, Tnuttctcota] 23
Vattonta 16 vtttoAa, 7ntchta (?) 23
Valloniidae 16 vtngata, Cennuetta (148) 22
Vatvata 10 [vtngata, Heltcetta] 22
Valvatidae 10 vtntdtA, Bytktnetta (14) 11
[ vantaJLtttA, Heltce Ha ] 22 Vttnea 18
Veneroida 25 Vttntna 18

[ vervtdcoAa, Co chJLLce lia ] 23 Vitrinidae 18
ventntcoAa, (lacnogaAtna (137) 21 VttntnoCnachtum 18

[ ventaioAa, Cochltcetta ] 23 Viviparidae 10
ven.tn.OAa, HycLnoLia (9) 11 VtvtpanuA 10

[ venmt^onmtA, Boettgen.tt.la ] 19 vtvtpanuA, VtvtpanuA (3) 10

Vertiginidae 15 vontex, AntAuA (48) 14

Venttgo 15 vonttcutuA, AntAuA (? ?) 14

( Ventttta ) 15

loautted, 7en/itAAta (57) 15

(Xenoctncta) 22 (Xenomagna) 22
(XenoclauAa) 23 [Xenopktta] 23

ZeLntna 17 (Zenol.te.tta) 23

zeltLenntA, Anodonta Zonitidae 18

cygnea f. (5a) 24 ZonttotdeA 19
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NOTA'S

Fig. 1. - U.T.M.-raster voor Belgie en Luxemburg met nummering der
10 x 10 km' hokken.


