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Net als veel anderemalacologenis Karl-Heinz opjonge ken, vormen eenblijvende herinneringaan zijn persoon.
leeftijd geinteresseerdgeraakt in landslakken. Op zijn Door eenongeneeslijkeziekte hebbenwe veel te vroeg
14dehad hij al zijn eersteboekenover landslakkenge- afscheidvan hem moetenDemello
kocht. Na een lange onderbreking kwam hij op zijn
35ste opnieuw in contact met de malacologie. Tussen
1983 en 2007 heeft hij eengrate malacologischcollectie
en tevens een zeeraanzienlijke bibliotheek weten op te

bouwen.
Zijn hoofdinteresseswaren de land- en zoetwaterslakken van de Atlantische eilandenen de eilandenvan bet
westelijk deelvan de MiddellandseZee. In eentijdsbestekvan 25 jaar schreef hij vele publikaties over dit onderwerp.
Daarnaastpubliceerdehij o.a. over de malacofaunavan
(Nordrhein)-Westfalenen over de (malacologische)ac:
tiviteiten van Herman Lons. Hij nam aan vele congressendeel, en was sinds 1987lid van de NMV. Met 'zijn
enthousiasmeen gastvrijheid heeft hij vele anderenenthousiast gemaaktzich met malacologie bezig te hou-

den.
Zijn meeTdan 60 publikaties, waarondereenaantalboe-

Grote clausilia (Balea biplicata), Aardschijfje (Lucilla scintilla) en Genaveld tonnetje (Lauria cy/indracea) als nieuwe vondsten op de Sint-Pietersberg bij Maastricht: drie verschillende verklaringen?
Gerard Majoor, Jelle Lever, Arjen de Groot en Bert Lever
Newfindings of Balea biplicata, Lucilla scintilla and Lauria cylindracea near Maastricht
In 1987we adoptedBalea biplicata biplicata as a new inhabitantof Mount Saint Peter,a cretaceoushill southof Maastricht.
In 2006 for the first time on this hill we found in soil samplesLuci/la scintilla and Lauria cylindraceacylindracea.We speculate on different mechanismsthat may have accountedfor these additionsto the malacofaunaof this hill, including unintentional introduction,transportationfrom a nearbysite,and unusualcollectionof soil samples.
Inleiding
De Sint-Pietersberg bij Maastricht was tot in de vorige
eeuw beroemd vanwege haar voor Nederland bijzondere
natuurhistorische waarde (Van Schai"k et al., 1938).
Sinds 1928 is de heuvel echter steeds verder in dagbouw
afgegraven ten behoeve van de cementindustrie, waardoor die waarde aanzienlijk is afgenomen (Lever,
1983).
Over de landslakkenfauna van deze krijtheuvel werd al
in 1883 gepubliceerd, maar helaas waren de aanduidin-

gen van de vindplaatsen van de beschreven soorten te
globaal om daar latere ontwikkelingen in de landslakkenfauna op de Sint-Pietersberg aan te kunnen relateren
(Ubaghs, 1883). Datzelfde geldt voor publikaties uit
1927 waarin 18 soorten landslakken werden gelocaliseerd in "St. Pieter" (van Benthem Jutting, 1927), uit
1932 waarin 27 soorten van de "Pietersberg" werden genoemd (van Regteren Altena, 1932a,b) en uit 1947
waarin 26 soorten werden gelocaliseerd in "St-Pieter"
(van Benthem Jutting, 1947).

Pas tussen 1950 en 1953 werden 16 vindp1aatsen
van
1ands1akken
op de Sint-Pietersbergnauwkeuriger beschreven(van RegterenA1tena,1958). Tussen1981 en
1984herhaa1den
twee van ons de inventarisatievan Van
RegterenAltena (Lever & Majoor, 1987) en in 2005 en
2006de vier auteursvan dit artike1nogmaa1s,om eventuele veranderingenin de landslakkenfaunaten gevo1ge
van de voortschrijdende afgraving van dezeheuve1te
monitoren. Ten aanzienvan eenverondersteldeafname
of verdwijning van een soort blijft daarbij a1tijd de onzekerheid of er wel uitgebreid genoeg en op de juiste
p1aatsen
gezochtis (Majoor & Lever, 2003). Anderzijds
is de vondst van een nieuwe soort een hard gegeven.
Wij rapporteren bier over Balea biplicata biplicata
(Montagu, 1803)die wij al in 1987aan de ma1acofauna
van de Sint-Pietersberghaddentoegevoegden over Lucilia scintilla (Lowe, 1852) en Lauria cylindracea cylindracea (Da Costa, 1778) die claarin 2006 voor bet
eerst werden aangetroffen. Wij specu1erenover verschil1endeverklaringenvoor bet vinden van dezenieuwe soorten.

ken die overwoekerdwaren door bet grasGevindekortsteel(Brachypodiumpinnatum).In de viltlaag van afgestorvengrashalmenvondenwe toenkleine aantallenvan
8 soortenhuisjesslakken(Cochlicopa lubricella, Discus
rotundatus, Vitrina pellucida, Nesovitraea hammonis,
Aegopinella nitidula, Oxychilus drapamaudi, Clausilia
bidentata en Trochulushispidus).In 1986 zijn over een
gebied van ca. 200 bij 40 m de meestestruiken en bomen gekapten is incidentelebegrazingdoor schapeningevoerd.Anno 2006 was de begroeiingvan dit gebied
overwegendlaag. Omdat er geen strooisel- of viltlaag
aanwezig was moest er meeTdan gebruikelijk in de
grond worden gewroetom bet streefvolumevan twee liter bodemmonsterte verzamelen. Mogelijk daardoor
werden de exemplarenvan Lucilla scintilla gevonden,
een soort die ondergronds leeft (Gittenberger et al.,
1984; www.natuurcijfers.nl).Begeleidendesoortenwaren Cochlicopa lubrica, Cochlicopa lubricella, Vertigo
pygmaea, Vallonia excentrica, Discus rotundatus en
Trochulushispidus. Het is opvallend dat in de bodemmonstersgeen enkelexemplaarvan Cecilioides acicula
weld gevonden, een eveneensondergronds levende
Balea biplicata: eenkolonist?
soort die steeds op vier andere kalkgraslanden op de
Van RegterenAltena (1958) venneldde in zijn inventa- Sint-Pietersberg weld gevonden (Lever & Majoor,
risatie van de landslakkenvan de Sint-Pietersbergtus- 1985; Lever en Majoor, 1999).Sinds 1989weld Lucilla
seD1950en 1953 dat hij in aanspoelselvan de Maasal- scintilla in Limburg ook in Beek, Hulsberg, Meersen,
leendrie legehuisjesvan Balea biplicata had gevonden. Nuth en Roermond gevonden(persoonlijkemededelinDaarnaastmemoreerdehij dat de soort in Limburg le- gen StefKeulen en JohnHannen).
vend bekend was van stenendie langs de Maasoever
warenaangebracht
(venneld voor St-Pieterin Van Bent- Lauria cylindracea: eenimmigrant?
hem Jutting,1947). Tussen1984en 1986vanden wij de In 2006 vondenwe 50 m van bet begin van de Ursulisoortlevend op twee plaatsentussende Maas en de voet nenweg,die vanaf de Lage Kanaaldijk de Sint-Pietersvan de Sint-Pietersbergen in 1987 op een uit natuur- berg op voert (176,576 / 315,877),in bodemmonsters4
steengemetseld fundament langs de Zonnebergweg, exemplaren van Lauria cylindracea. Tussen 1981 en
halverwegede helling aan de Maasdalzijde (Lever &
1984was de soort daar door ODSDiet aangetroffen.Ze
Majoor, 1987; Majoor & Lever, 1989). In 2001 vanden werd gevonden vlakbij een muur met overhangende
we Balea biplicata voor het eerstop de westhellingvan Klimop (Hedera helix), eenbekendehabitatvoor Lauria
de Sint-Pietersberg(Majoor & Lever, 2003). Deze "na- cylindracea (de Bruyne et al., 2003). Begeleidende
tuurlijke historie" overziend is het aannemelijk dat de soortenop deze locatie waren Carychium !ridentatum,
soort oorspronkelijk met stenen voor de Maasdijk is
Cochlicopalubrica, Vertigopygmaeum,Vallonia excenaangevoerden dat zij de Sint-Pietersbergin de afgelo- trica, Merdigera obscura, Discus rotundatus, Vitrina
pen halve eeuw heeft gekoloniseerd.Deze lokale uitpellucida, Aegopinella nitidula, Aegopinellapura, Oxybreidingvan het biotoopvan Balea biplicata spoortmet chilus cellarius, Balea biplicata, Clausilia bidentata,
de gesignaleerdetoenamevan het aantal vindplaatsen Trochulushispidus,Cepaeahortensisen Helix pomatia.
van deze soort in heel Nederland (de Bruyne et al., Er zijn minstenstwee mogelijke verklaringen voor bet
verschijnenvan Lauria cylindracea op de Sint-Pieters2003).
berg. De eersteis verspreidingvanuit de bovende muur
Lucilla scintilla: eenonderduiker?
gelegentuin. De soortkan meegevoerdzijn met planteD
In 2006 vandenwe in bodemmonstersvan eenheringe- voor die tuin en zich van daaruitnaarde vindplaatsverricht kalkgraslandop de westhellingvan de Sint-Pieters- spreid hebben.De tweedeverklaring zou transportvanberg (Amersfoort coordinaten 175,757/ 315,600) drie uit bet vier kilometer zuidelijker gelegenPetit-Lanaye
juveniele exemplarenvan Helicodiscussingleyanus(re- in Belgie kunnenzijn. Op de noordelijke oever van bet
centhemoemdals Lucilla scintilla (Lowe, 1852)).Aan Albertkanaal aldaar, op ca. 100 m. van zijn aftakking
bet begin van de 20e eeuwwas vrijwel de gehelewest- van de Maas, is eenterreintje waar eenoud fundament
flank van de Sint-Pietersbergnag een door schapenbe- ligt en waar bouwmaterialenzijn gestort. Daar komen
graasdgrasland(Van Schaik et al., 1983). In 1984res- onder andereMonacha cartusiana, Cernuella neglecta
teerde van bet noordelijke deel van dit gebied tussen en Lauria cylindracea voor, soortendie men eerderin
struikenen bosopslagslechtseenpaarkleine openplek- de duinen zou verwachtendaD bij de Sint-Pietersberg

(eigenwaarnemingenenv.w.b. Lauria cylindracea:persoonlijke mededelingStef Keulen). In 2005 werd Monacha cartusiana in Maastricht langs de Maaspuntweg
op de rechterMaasoevergevonden(persoonlijkemededeling Stef Keulen). Die vondst, en de bier gerapporteerdevondstvan Lauria cylindracea dichtbij de linker
Maasoever,kunnen oak verklaard worden door transport via de Maas of door vogels (Williamson et al.,
1959)vanuit dit biotoop in Belgie te veronderstellen.
Lauria cylindraceais in Nederlandvooral bekenduit de
duinen (Gittenbergeret al., 1984);ze heeft op de Rode
lijst de status 'kwetsbaar' (de Bruyne et al., 2003). In
bet afgelopendecenniumwerd ze elders in de provincie
Limburg in de gemeentenHulsberg, Merum, Moolenbeek en Noorbeek aangetroffen(persoonlijke mededelingen StefKeulen en JohnHannen).
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CoDclilsie
Intensiefzoekennaar slakkenin eenbeperktgebied dat
eerder uitgebreid was geinventariseerd, zoals in dit
voorbeeld de Sint-Pietersberg,kan vondstenopleveren
van soortendie daar niet eerderwarenaangetroffen.De
kolonisatievan de Sint-Pietersbergdoor Balea biplicata
na 1950is tamelijk goed gedocumenteerd.
Luci/la scintilla en Lauria cylindracea werden in 2006 voor bet
eersten uitsluitend in bodemmonsters
van verschillende
locaties op de Sint-Pietersbergaangetroffen.Verklaringenvoor dezenieuwe vondstenzijn in hogemate specu-

latief.
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