Waarom worden Blindslak (Cecilioides acicula) en
Aardschijfje (Lucilla scintilla) zelden samen gevonden?
Gerard D. Majoor

Why are Cecilioidesacicula and Lucilla scintilla rarely found together?
Analysis of six reports on independentinventoriesof land snails in the Netherlandsand Flandersshowedthatthe subterraneanspeciesCecilioides acicula and Lucilla scintilla only rarely occur togetherat the samelocality. Because
both speciesare quite rare,the few localities harbouring both species(2 out of 914)could be explainedby chance.
However,apparentmutual exclusionof the two speciesin small areasleavesthe possibility of a causativebiological
phenomenon.Occurrenceof both speciesin large numbersreported for one locality in Obino (Switzerland)pleads
againstaggressivecompetitionbetweenthe two species.Perhapsin The Netherlandsand Flandersspecific non-biotic
characteristicsof the soil (e.g. structure,lime) or biotic componentstherein(e.g. rootsof certainplants,moulds)contribute to the apparentmutual exclusionof the two species.

Stef Keulen in 1989 een inventarisatie van de landslakkenvan dit gebied, globaalbegrensddoor de snelweg A2 tussenMeerssenenGeleen,de A76 van Geleen
tot Heerlen en de spoorwegenHeerlen-Schinop Geul
en Schill op Geul-Meerssen.In 39 van de 152 bodemmonstersdie voor die inventarisatiewerdenonderzocht
werd Cecilioides acicula gevonden en in 9 andere
bodemmonstersLucilla scintilla. Slechtsin eenbodemmonsterwerd zowel eenhuisje van Cecilioidesacicula
als eenhuisje van Lucilla scintilla aangetroffen.Mede
in verband met een "nakende ruilverkaveling" nabij
Hoegaarden (Belgie) werd van september 1988 tot
januari 1990 door Marlies Bollen, Ira de Cock enVeerIe Janssensbet gebied tussenDiest, Aarschot,Vossem,
Overije, de Voerstreek en Diest op bet oog op landslakken(huisjesslakken)geinventariseerd(Bollen et al.,
1991). Er werden 120locatiesonderzocht.Op 32 daarvan werd Cecilioides acicula aangetroffen en op 1
andere locatie Lucilla scintilla. Ook in de inventarisatiesvan landslakkenvan de EuropeanInvertebrate
Study (EIS) Nederlandbetreffendede provincieNoordBrabant (Boesveld, 2005a) en de Zeeuwse kust
(Boesveld,2005b)werdenCecilioidesacicula en Lucilla scintilla Diet samen op een locatie aangetroffen
(Noord-Brabant: 251 bodemmonstersuit 162 hokken
van 1 x 1 km: 13 respectievelijk12 hokken; Zeeuwse
kust: 98 monstersuit 97 hokkenvan 1 x 1 km: 1 respectievelijk 1 hok). In bet EIS rapport betreffende de
provincie Zuid-Holland (Boesman,2005c) werden272
monsters uit 178 hokken van 1 x 1 km onderzocht.
Cecilioides acicula werd in 16 hokken gevonden en
Lucilla scintilla in 7 hokken. Op de verspreidingskaartenwerdenbeide soortentezamenaangegeven
in 2 hokkenvan 5 x 5 km, maar uit de gegevensin bet
rapport viel Dietaf te leiden of de beide soortenin die
hokken op dezelfde locatie gevondenwaren. Vincent
Kalkman deed desgevraagd naspeuringen in de
gegevensvan EIS en meldde dat in de inventarisatie
van Noord-Brabantbeide soortenmaar op een locatie
samenwarengevonden.Zoals hierbovenreedsvermeld
werdenvoor onzeinventarisatievan de Sint-Pietersberg
Nadere gegevens
van 21 locatiesonderIn verbandmet eentoeDop handeDzijnde herinrichting in 2005 en 2006 bodemmonsters
van het CentraalPlateauvan Zuid-Limburg publiceerde zocht, waarvanop 9 locaties Cecilioides acicula werd

Inleiding

Onlangs beschreef ik met drie collega's een drietal
nieuw ontdektesoortenop de Sint-Pietersberg,waaronder het Aardschijfje Lucilla scintilla (LOWE,1852)
(Majoor et al., 2007). In zijn commentaarop eenconcept versie van het artikel vroeg een van mijn medeauteurs,Arjen de Groot, of er op de enige vindplaats
van Luci/la scintilla nog andereondergrondslevende
soortenhaddenkunnen worden aangetroffen. Bij een
inventarisatievan de landslakkenvan de Sint-Pietersberg in 2005 en 2006 hadden we inderdaad op 9
locaties een andereondergrondslevende slak gevonden: de Blindslak Cecilioides acicula (MOLLER,1774)
(Lever et al., in voorbereiding),maar niet op bet kalkgraslandwaar we Lucilla scintilla vonden. We noteerdenmetbetrekkingtot de vindplaatsvan Lucilla scintilla: "Het is opvallend dat in de bodemmonstersgeen
enkel exemplaarvan Cecilioides acicula werd gevonden, eeneveneensondergrondslevendesoortdie steeds
op de vier anderekalkgraslandenop de Sint-Pietersberg
werd gevonden (Lever & Majoor, 1985; Lever &
Majoor, 1999; Majoor et al., 2007). Ook Kuijper (1976)
signaleerdenaar aanleidingvan de vondstvan levende
exemplarenvan Lucilla scintilla in grondmonstersuit
Beek (Limburg): "De levenswijze van H. singleyanus
inermis (thans hemoemd als Luci/la scintilla -GM]
vertoontgelijkenis met die van Cecilioides acicula, bet
blindslakje. (...) Hoewel deze soort zeker in de monstersvan Beek te verwachtenwas kwam bet er niet in
voor". Mede dankzij Stef Keulen heb ik naast onze
eigen gegevensvijf inventarisaties van landslakken
kunnen raadplegendie bevestigendat Cecilioides acicula en Lucilla scintilla in Nederland en Vlaanderen
maar zeldenin eenbiotoop wordengevonden.Ik citeer
gegevensover de leefwijzen van dezetwee soortenen
bediscussieerof de ogenschijnlijkewederzijdseuitsluiting van dezetwee soortendoor toeval wordt verklaard
of mogelijk toch door een biologisch fenomeenwordt
veroorzaakt.

gevondenen op 1 anderelocatie Lucilla scintilla (Lever
et al., in voorbereiding).Optelling van de resultatenvan
de bovenstaandezes studiesresulteerdein 914 onderzochtelocatieswaaronder110locatieswaar Cecilioides
acicula werd aangetroffen,31 waar Lucilla scintilla
werd gevondenen 2 locaties waar beide soortentezamen voorkwamen. Beide soorten zijn dus niet a1gemeen: de kans om in aIle onderzochtegebiedentezamen op een locatie Cecilioides acicula aan te treffen
was (110/914x 100% =) 12,0%en de kans om op een
locatie Lucilla scintilla aan te treffen (31/914 x 100%
=) 3,4%. Op grond van dezepercentagesis de theoretischekans om beide soortenop eenlocatie aante treffen
(12 % van 3,4% =) 0,41%. In werkelijkheid werden
beide soortensamenop 2 van de 914 locaties gevonden
= 0,22%). De chi-kwadraattoets toont aan dat bet verschil tussenbet te verwachtenen gevondenpercentage
statistischniet significant is: p=0,27. Toch b1ijft er bij
de slakken-eco1oog
iets knagen: waarom werdensoms
in een tamelijk klein gebied (zoa1sbijvoorbee1d een
holle weg met een1engtevan ca. 650 m bij Groot Haasda1,gemeenteNuth, Limburg) op een locatie 4 exemplaTenvan Cecilioides acicula gevonden en op een
anderelocatie 1angsdeze1fdeho11eweg 5 exemp1aren
van Lucilla scintilla (Keulen, 1989)?Zijn beide soorten
misschientoch "eco1ogische
vicarianten" of "gezworen
vijanden"?

Lucilla scintilla -KERNEY et al., 1980, E1seviersSlakkengids:
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Ecologiscbevicarianten?
Met dezeterm woldt aangeduiddat soortenmeestalniet
tezamen worden aangetroffen omdat zij in verscbillende habitats leven (zie bijvoorbeeld Van Regteren
Altena, 1958).
In bet rapport van Keulen over de landslakkenvan bet
Centraal Plateauvan Zuid-Limburg (1987) werdende
locaties("objecten")getypeerdals landschapselementen
(wei, boomgaard, graft, holle weg, e.d.), naar
bodemgesteldheid (loss, zand, humus, e.d.) en naar
beschaduwing. De vegetatie op de locaties weld
beknopt beschreven.In deze gegevensis geenenkele
karakteristiekte vinden die specifiekgeassocieerdlijkt
met bet voorkomen van Cecilioides acicula, danwel
Lucilla scintilla.
In bet rapport van Bollen et al. (1991) over de holle
wegen in een deel van Vlaanderenwerdende locaties
getypeerd naar "algemeenuitzicht" en qua bodem en
geologievolgens kaartenvan bet (Belgische)Centrum
voor Bodemkartering. De flora op de locaties weld
tamelijk uitgebreidbeschreven.De enigevindplaatsvan
Lucilla scintilla weld qua bodemomschrevenals zandleemgronden qua geologie als Tongeriaan.11 van de
32 vindplaatsen van Cecilioides acicula lagen ook op
Tongeriaan, maar vrijwel al die vindplaatsen waren
geassocieerdmet leem en geenenkele met zandleemgrond.
In onze inventarisatievan de slakkenfaunavan de SintPietersbergweld Lucilla scintilla op een op bet westen
geexponeerdkalkgrasland gevonden,dat in 1986was
gerehabiliteerd(Lever & Majoor, 1987). Er zijn op de
Sint-Pietersberg nog vier (deels herschapen) kalkgraslanden, waarvan er drie eveneensop bet westen
gericht zijn en een op bet zuiden. Grondstructuurnoch
begroeiing op deze locaties gevenenige indicatie over
verschillen in habitat die zouden kunnen verklaren
waarom op bet ene kalkgraslandLucilla scintilla weld
gevonden en op de andere vier kalkgraslandenCecilioides acicula.
In bet EIS rapport over Noord-Brabantveronderstelde
Boesman(2005c) dat de vondstenvan Cecilioidesacicula in bet rivierengebied verklaard werden door de
voorkeur van deze soort voor kalkhoudendebodems.
Vondsten van beide soorten in de bodem van kalkgraslandenop de Sint-Pietersberg(Majoor et al., 2007)
maken bet echter onwaarschijnlijk dat bet kalkgehalte
van de bodemde ogenschijnlijke wederzijdseuitsluiting van de beide soortenverklaart.
Het gegevenuit bet Belgischerapportdat associatievan
Lucilla scintilla met zandleemgronden van Cecilioides
acicula met leemgrondsuggereertstoelt met betrekking
tot Lucilla scintilla slechtsop eenwaameming.Omdat
de andereinventarisatieseen dergelijke associatieniet
laten zien lijkt grondsoort niet de doorslaggevende
verklaring te zijn voor de wederzijdseuitsluiting van de
beide soorten.Hetzelfde geldt voor bet kalkgehaltevan
de bodem. In de omschrijvingen van de flora op de
vindplaatsen in sommige van de gebruikte rapporten

werden geen positieve associaties tussen soorten
planten of bomen en de beide soortenslakkengevonden. Deze bevinding sluit overigensniet uit dat er wet
negatieveassociatieszoudenkunnenzijn: bijvoorbeeld
bepaalde plantensoorten die wet door de ene soort
getolereerdworden maar niet door andere, en anders11m

Leefwijzen
Door bun geringe afmetingen (Ceci/ioides acicu/a
(hoogte x breedte) ca. 4,5 x 1,3 mm; Lucilla scintilla:
ca. 1 x 2,5 mm, en bun ondergrondse habitat is er
weiDig bekend over de leefwijzen van deze soorten.
Wachtler beschreef in 1929 in een monografie uitgebreid de morfologie en histologie van Ceci/ioides acicu/a en enkele aspecten van haar leefwijze. De soort
leeft ondergronds tot op een diepte van maximaal 40
cm, in rulle grand met kruipgangen en halteD van weggerotte wortels. Omdat deze soort geeD ageD heeft
("v61Iigen Verlust des Auges") en dug blind is veronderstelde Wachtler een betere reuk- en tastzin daD bij
slakken met ageD. Hij beschreef een aantal waamemingen aan, en experimenteD met levende dieren die
deze hypothese lijken te bevestigen. Daaruit bleek
onder meer dat de dieren worden aangetrokken door
stukjes paddenstoel en overrijpe pruim. Het experiment
met bet laatstgenoemde
voedsel werd plastisch
beschreven: "(Auf) einem kleinen Smckchen iiberreifer
Pflaume,..., (das) seitlich von der Kriechrichtung in 1
cm Entfemung einem Tiere vorgehalten wurde, war die
positive Reaktion sehr deutlich. Das Tier anderte die
Kriechrichtung
ab, kroch auf die pflaume zu und
begann nun nach vorhergehender Betastung die Frucht
"abzulecken" bzw. zu fressen." lets zakelijker werd
elders in de monografie vermeld dat Ceci/ioides acicu/a
zich vooral voedt met schimmels en bladmossen, al gar
Wachtler Diet aan hoe hij aan deze informatie kwam.
De slakken leggeD na de paring waarschijnlijk in junijuli maximaal 11-13 eieren die met een doorsnede van
0,75 mm groat zijn ten opzichte van bet dier.
In 1949 werd in een artikel over Lucilla scintilla nag
gerept over "un Gasteropode terrestre enigmatique":
een raadselachtige landslak (Kuiper, 1949). Gerefereerd
werd aan vondsten van toeD nag Diet op naam gebrachte
slakkenhuisjes
in Valkenswaard
in 1943 (op de
rechteroever van de Tongelreep, naar later bleek net
over de grens met Belgie), in Geulhem (Zuid-Limburg)
in 1947 in aanspoelselvan de Geul, en in Obino (Zwitserland), tussen bet meer van Lugano en bet Comomeer. In een bodemmonster van de laatstgenoemde
locatie werden meer daD honderd exemplaren van
Lucilla scintilla samen gevonden met Ceci/ioides acicu/a en Ceci/ioides acicu/oides Ian 1832: "beide individuengemab reichlich vertreten" (Kuiper, 1956).
Kuiper zag daarin een aanwijzing dat Lucilla scintilla
(toen nag benoemd als He/icodiscus sing/eyanus inermis H.B. BAKER)daar ondergronds leefde. Een waameming als deze maakt bet onwaarschijnlijk dat Ceci-

lioides acicula en Lucilla scintilla "gezworen vijanden"
zijn, zoa1s bijvoorbee1d gesuggereerd voor Oxychilus
draparnaudi
en O. cellarius (C. Boettger, 1935;
Schmidt, 1960). De veronderste1de ondergrondse
1eefwijze van Lucilla scintilla werd later onder andere
bevestigd door vondsten van 1evende dieren in een
archeo10gische opgraving in Beek (Limburg), in loss
die op een diepte van 50-125 cm onder bet maaive1d
was verzame1d (Kuijper, 1976). Net a1s Cecilioides acicula heeft ook Lucilla scintilla geen ogen (Bank, 2001).
De 1evende Lucilla scintilla werd beschreven a1s:
"glasachtig melkwit. De kruipvoet is erg kort en steekt
bij bet kruipen niet voorbij de sche1p. Het huisje wordt
a1sbet ware achter bet dier aangezeu1d,in p1aatsvan op
de rug gedragen. De dieren zouden ovovivipaar zijn
(eier1evendbarend: de eieren komen in bet moederdier
tot ontwikke1ing, de uitgekomen jongen worden nog
even in de sche1pgehouden,...)" (De Bruyne & Neckheim,2001).

Cecilioides acicula en C. veneta (= aciculoides) -BANK,
FALKNER& GmENBERGER,Basteria, 64: fig. 1-2.

Verspreidingin Nederland
Vol gens de verspreidingskaart van de Stichting
Anemoonwerd Cecilioidesacicula sinds 1900 in heel
Nederlandgevonden,met uitzonderingvan bet noordwesten.Vanaf 1990zijn er vondstengeregistreerdin de
zuidelijke helft van Noord-Holland(8 uurhokkenvan 5
x 5 km) en ten zuidenvan de lijn Hoek van HollandNijmegen(22 uurhokken).
In 1980 werden aIle tot clantoe bekendevindplaatsen
van Lucilla scintilla beschreven(Bank, 1980a)en werd
een verspreidingskaart van Lucilla scintilla gepubliceerd met vondsten in 15 hokken van 10 x 10 km
verspreid over heel Nederland(Bank, 1980b).De verspreidingskaartvan de Stichting Anemoon geeft v66r

199011 uurhokkenvan 5 x 5 kIn aan,op twee na aIle in
Zuid-Nederland.Er zijn significante verschillen russell
deze verspreidingskaarten:8 van de 15 vindplaatsen
venneld doorBank in 1980zijn Dietovergenomenin de
uurhokkenmet Lucilla scintilla aangegevenvoor 1990
in de verspreidingskaartvan Stichting Anemoon. Na
1990 geeft de verspreidingskaart van Stichting
Anemoon 12 uurhokkenmet Lucilla scintilla aan: 1 in
Friesland,5 in de zuideIijke helft van Noord-Holland, 1
op Goeree-Overflakkeeen 5 in Limburg. Op grand van
de aantallen uurhokken van na 1990 op de respectievelijke verspreidingskaarten
van Stichting Anemoon
en de hierbovengepresenteerde
gegevenswordt geconstateerddat Lucilla scintilla in NederiandzeIdzameris
dan Cecilioidesacicula.
Conclnsiesen specnlaties
Cecilioidesacicula en Lucilla scintilla kunnen vrijwel
overal in Nederlandworden gevonden,maar de laatstgenoemdesoort is zeldzamer clande eerstgenoemde.
Gegevensnit zes inventarisaties van landslakken in
Nederland en Vlaanderen laten zien dat de beide
soorten bier zelden gameDin een biotoop worden
aangetroffen. Statistische analyse van de gameD
genomengegevensuit deze zes inventarisaties toont
aan dat die waarnemingDiet significant afwijkt van de
theoretische kans dat beide soorten tezamen op een
1ocatiewordenaangetroffen.Maar bet blijft intrigerend
dat in een tamelijk klein gebied (zoals bijvoorbeeld
langs dezelfdeholle weg) op gelijksoortige locaties op
de eneplaatsalleenCecilioidesacicula wordt gevonden
en in op eenandereplaats alleen Lucilla scintilla (zie
Keulen, 1989).Daarommoet toch de mogelijkheid van
wederzijdseuitslniting van beide soorten om biologische redenenworden opengehouden.Een waarneming
uit Obino in Zwitserland (Kuiper, 1949; 1956) suggereert dat beide soortenclaartezamenin mime aantallen
op eenlocatie voorkwamen.Dezewaarneming,hoewel
de enige van dieD aard die ik ken, pleit tegen eenverklaring die uitgaat van agressievecompetitie tUggeD
beide soorten.De vermeldingenvan de grondsoortenin
bet rapportbetreffendede inventarisatiein Vlaanderen
suggereren een associatie van Luci/la scintilla met
zandleemgronden Cecilioides acicula met leemgrond
(Bollen et al., 1991). Een dergelijke associatiewordt
echter Diet gestaafd door de andere inventarisaties;
beschrijvingen van de vegetatie op de vindplaatsen
gevengeeDaanwijzing voor de associatievan elk van
de beide soortenmetbepaaldeplanteDofbomen.
Een andereverklaring kan zijn dat, althans in Nederland en V1aanderen,de bodem lokaal bepaaldeabiotische eigenschappenheeft (bijvoorbeeld stmctuur of
chemischebestanddelen)of biologische componenten
(zoalswortels van bepaaldeplanteD,of schimmels)die
door de ene soort wel getolereerd (of zelfs geapprecieerd) worden maar door de aDder beslist Diet, en
omgekeerd.De door Wachtler (1929) beschrevensterk
ontwikkelde reukzin van Cecilioides acicula is

mogelijk ook aanwezig bij de eveneensblinde soort
Lucilla scintilla. Die eigenschapzou vanbelangkunnen
zijn als biologische componenten in de bodem als
plantenwortels of schimmels een rol spelen in dit
fenomeen.Als de cruciale eigenschappen
van de bodem
elders,zoals bijvoorbeeld in Obino (Zwitserland),Diet
aanwezigzijn zoudende soortendaar wel samenin een
biotoop kunnenleven.

Oproep
Mocht u beschikken over inventarisaties van landslakkenin bepaaldegebiedenwaarin zowel Ceci/ioides
acicu/a als Lucilla scintilla werden aangetroffenclanis
bet uiteraard interessantom in de registratiesvan die
inventarisatiesalsnogna te gaanof dezesoortenop verschillende plaatsen werden aangetroffen, danwel tezamenop een locatie. Ik ontvang graag mededelingen
over uw bevindingen!
Dankwoord
Arjen de Groot komt de eertoe de bal aan bet rolleDte
hebbengebracht.Stef Keulen stelde zijn inventarisatie
van de slakkenvan bet CentraalPlateauvan Zuid-Limburg beschikbaar;hij attendeerdemij ook op de inventarisatievan de slakkenvan holle wegen in Vlaanderen
en de EIS inventarisaties.De leden van de Mollusken
Studiegroep Limburg gaven commentaar op een
eerdereversie van dit artikel; Ruud Bank (Hoofddorp)
verstrekte mij uitgebreideliteratuur; Vincent Kalkman
(NNM Naturalis) raadpleegde desgevraagd de EIS
gegevensen Arno Muijtjens (Universiteit Maastricht)
hielp mij metde statistischeanalyse.
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