INVENTARISATIE VAN DE LANDSLAKKEN VAN ZUm-HOLLAND
Arno Boesveld& Vincent Kalkman
Recentis het verslagvan de inventarisatievan de landslakken van de provincie Noord-Brabant uitgekomen
(Boesveld;2005). Dit rapportis gebaseerdop een groot
aantal velddagenen een bijna even groot aantal dagen
voor het uitzoekenen invoerenvan de monsters.Van de
rapportageover de landslakkenvan Noord-Brabantzal
einde dit jaar eenuitgebreidesamenvattingverschijnen
in het tijdschrift NederlandseFaunistischeMededelingen. Het basisrapportwordt~binnenkortals PDF op de
internet site
van
EIS-Nederland
gezet
(www.naturalis.n1/eis).

provincie is afgelopenjaar al bezocht.Desondankszijn
er nag grate stukkendie niet bemonsterdzijn (Groene
hart, Goereeen de Hoekse Waard) Komende maanden
wordt nag geprobeerd een deel van deze hokken te
bezoeken. Daarnaastzal er speciale aandachtworden
gegeven aan de Kleverige poelslak'Myxas glutinosa.
Deze sterk bedreigde soort kwam vcfoegerredelijk
verspreid in Zuid-Holland voor maar van de huidige
verspreiding is weinig bekend. Het veldwerk wordt in
de voorzomerafgerond en in de nazomerverschijntde
rapportageoverZuid-Holland.
.,

In de zomervan 2004is het veldwerk in Noord-Brabant
afgerond en is er begonnen met de provincie ZuidHolland. Oak bij deze provincie is het doel om te
komentot eenzo goed mogelijk beeldvan de verspreiding van de landslakken. En oak dit maal zal er e~n
eindrapportage verschijnen en worden de geg,evens
toegevoegdaan het landelijke molluskenbestandvan het
AtlasprojectNederlandseMollusken. Figuur I geeft een
overzichtvan de locaties waar tot nu toe gegevenszijn
verzameld. Voome en Hollands duin (duinen tussen
Scheveningenen Katwijk) hebbenin het kadervan het
werk aan Vertigo angustior extra aandachtgekregen Fig. 1: Uurhokken (5 bij 5km) waar in 2004 en 2005 in bet
kadervan de inventarisatievan de 1andslakken
van Zuid-Holmaar voor de rest zijn de duinen relatief ongemoeid
land waarnerningenzijn verzarneld.
gelateDaangeziendezetijdens diverse andereactiviteiten al relatief goed bezochtzijn. Een groat deel van de

HUISJESSLAKKEN VAN DE HOGE EN DE LAGE FRONTEN BU MAASTRICHT
A.J. Lever & GO. Majoor
Snailsofthe DogeandLageFrontennearMaastricht
The snailfauna of the Hoge andLage Fronten(High and Low Fronts)North of Maastrichtwasinvestigated.The Hoge andLage
Frontenareremainsof the 18thcenturyfortifications aroundthe city. The compositionof the malacofaunaof the Hoge Fronten
showedresemblancewith that of the chalk grasslandson Mount St. Peter,Southof the city. Many more specieswerefound on
the dry Hoge Frontenthan in the wetLage Fronten.

De afgelopendecenniahebbende auteursvan dit artikel
uitgebreid onderzoekgedaannaar bet voorkomen van
huisjesslakkenop en rood de St-Pietersbergbij Maastricht. Daarbij is een aantal voor de omgeving van
Maastrichtspecifieke biotopen onderzocht,waaronder
de kalkgraslandendie zich op de St.-Pietersbergbevinden (zie bijv. Lever & Majoor 1987). In bet hieronder
besprokenonderzoekwordt de huisjesslakkenfauna
van
eengeheelanderterreintypeuit de omgevingvan Maastricht besproken,namelijk dat van de vestingwerken.In
bet bijzondergaatbet bier om de vestingwerkenvan de
Hoge en de Lage Fronten,die zich ten noordenvan de
Maastrichtsebinnenstad bevinden. Over de huisjesslakkenfaunavan een andervestingwerkbij Maastricht,
bet Fort St. Pieter, zal apart verslag gedaan worden
(Lever,Majoor & Lever, in voorbereiding).

De Hoge en de Lage Fronten vormen restantenvan de
oude vestingwerken fond Maastricht. Deze zijn na
1867, to en Maastricht als vesting opgeheven werd,
grotendeelsgesloopt. Vanaf de jaren '70 van de 2Oe
eeuw hebben er restauratiewerkzaamheden plaatsgevondenaan de resterendevestingwerken.ODSonderzoek is enerzijds bedoeld om vast te stellen of er
verschillen bestaantussen al dan niet gerestaureerde
muren; anderzijds om na te gaan welke verschillen er
bestaantussen de Hoge Fronten die hoger liggen en
droge grachten hebben en de Lage Fronten, die lager
liggen en met water gevulde gtachten hebben. In bet
nabije en verdere verleden zijn in bet gebied van de
Hoge en Lage Fronten ook waarnemingengedaanaan
huisjesslakken.Deze zullen bij de besprekingvan de
resultatenbetrokkenworden.

Onderzochtelocaties

Resultaten

De Hoge en Lage Fronten omvatten een groat aantal
verschillendebiotopen.In dit onderzoekis geenpaging
ondernomende huisjesslakkenfaunadaarvan allemaal
in kaart te brengen.Het doel van bet onderzoekwas om
een indruk te krijgen van de huisjesslakkenpopulaties
van die biotopendie rechtstreeksgerelateerdzijn aande
vestingwerken.De bemonsterdeplekken zijn dan oak
allemaal gelegenop of direct bij vestingmuren.Bij de
keuzevan de locatiesis eenzo groat mogelijke variatie
nagestreefd.

De resultaten van bet onderzoek zijn samengevatin
Tabel I. Daarbij is een indicatie gegevenvan de aantaIleDdie er gevondenzijn.
In totaal werdener 19 verschillendesoortengevonden.
De tabellaat in een oogopslag zien, dat op de Lage
Fronten aanzienlijk minder soortengevondenzijn daD
op de Hoge Fronten. De soorten die op aIle locaties
gevondenwerden,zijn ook op al die plekken algemeen
tot zeeralgemeen.
Ben groot aantal soortenkomt (vrijwel) alleen voor op
aIle bemonsterdelocaties op de Hoge Fronten. Truncatellina cylindrica en Acanthinula aculeata werden
slechtsop twee locatiesop de Hoge Fronten(H2 en H3)
aangetroffen.Hoewelde verschillenmet de anderetwee
locaties op de Hoge Frontenklein zijn, zijn op bet verweerde muurtje van lokatie H2 de meeste soorten

Er is gemonsterdop drie verschillende locaties op de
Hoge Fronten (HI, H2 en H3) en op eenlocatie op de
Lage Fronten(Ll; zie fig. 1).
*
HI is gelegenop en onderlangsde rechterflank
van bet BastionSaxen.De muur kent een
lichte begroeiing,o.m. metWitte muurpeper;
onderlangsis betgrassig.De muuris op bet
noordengeexponeerden enigszins
afge-brokkeld.Voor de muuris 'ruim zicht',
ondermeeTovervoormalige sportveldenbeen.
*
H2 is gelegenop enonderlangseenhoog
gelegenoud en verweerdmuurtje aande kopse
k~t van de rechterfacevan bet Lunet Holland.
Er ~ggenlossestenenen er ligt op verschillende plekkenverweerdkalkcement.De muur
is stevigbegroeid(meto.m. braam,Nagelkruid
en her-en-derMeidoom; oak op de muur).
*
H3 is gelegenin de droge grachtaande
onderkantenonderlangseengerestaureerde
hoge muurvan de rechterfacevan bet Bastion
Erfprins, direct rechtsvan de SortieD. Deze
muur is op bet noordengeexponeerd.Aan de
overkantvande droge grachtbevindenzich de
mUTeD
van bet Lunet Gelderland.Op de onderzochtemuuris vrijwel geeDbegroeiing
aanwezig.
Onderde muur staano.m.
-"'"
Kruipendeboterbloem,Marjolein, brandnetels
endistels.
*
Ll is gelegenonderaande CourtineA-B. Het
is eenbebosteenvochtigelocatie. Dat laatste
medeomdat-in tegenstellingtot bij de Hoge
Fronten-de gracht bij de Lage Frontengevuld
is met water.De vegetatiebestaatondermeeT
uit Meidoom, Esdoomen Klimop.

Bemonstering
Op 5 september2003 werd op elke der locaties door
ieder van ons een half uur op bet DOgnaar huisjesslakkengezocht.Daarnawerd op die plaats door ieder
van ODSongeveer een liter bladstrooisel en oppervlakkige grand verzameld.Deze monsterswerdenlater
gezeefd waarbij de maaswijdte van de fijnste zeef
ongeveer0,3 mm bedroeg. Uit bet residu werden aIle
slakkenhuisjesverzameld. Determinaties werden verricht aande handvan GittenbergeretaI. (1984).

gevonden.
Aparte vermelding verdient de vondst van Clausilia
rugosa parvula op locatie HI. Deze komt daar in
betrekkelijk grote aantallen voor. De soort staat als
'ernstig bedreigd' vermeld op de lijst van bedreigde
slakkenin Nederland(zie De Bruyne et al.,2001).
Discussie
Wanneerde gevondenaantallen soorten op de onderzochte 10catiesop de Hoge Fronten afgezet worden
tegendie op de eertijdsonderzochtelocatiesop de SintPietersberg(Lever & Majoor, 1987)tan geconcludeerd
worden dat de Hoge Fronten in malacologischopzicht
tot de sub-topbehoren.Op de Sint-Pietersbergscoorden
alleen twee 10catiesin de categorie 'oud bos' eertijds
(aanzienlijk) beter. Opvallend bij vergelijking met de
gegevens van de Sint-Pietersbergis de relatief grote
overeenkomstin soortentussende Hoge Frontenen de
kalkgraslanden op de Sint-Pietersberg. Hier staat de
opvallende armoe aan soorten op de Lage Fronten
tegenover.Daar komenalleenalgemenesoortenvoor.
Wanneerde soortenin ogenschouwgenomenworden
die wet op de Hoge Fronten,maar Dietop de Lage Fronten voorkomen,kan geconcludeerdworden, dat bet met
name gaat om soortendie de voorkeur gevenaan een
(vrij) droog habitat. En juist op bet gebied van
vochtigheid verschillen de Hoge Fronten (met droge
grachten) en de Lage Fronten (met water gevulde
grachten)opvallend. Niet geheelonverwachtblijkt ook
de mate waarin muteD in verval verkerenvan invloed
op bet aantal soorten. Het hoogste aantalwerd op. een
zeerverweerdemuur (H2) aangetroffen.
In de collecties van bet Natuurhistorisch Museum
Maastricht bevindt zich slakkenmateriaaluit 1923 en
1931 met als herkomstaanduiding'Statensingel'. Met
aan zekerheidgrenzendewaarschijnlijkheidkan er van
uitgegaanworden dat bet hier gaat om vondstenvan de
Hoge Fronten.Van de vondstenuit 1923 staatmet zekerheid vast en van die van 1931 is bet vrijwel zeker,dat

ze atkomstig zijn uit de collectie van Rector Jos. Cremers, oprichter van zowel het Natuurhistorisch
Genootschap
in Limburg als het NatuurhistorischMuseum Maastricht. De 'collectie Statensingel' omvat de
volgendesoorten: Carychium tridentatum, Cecilioides
acicula, Clausilia bidentata, Clausilia rugosa parvula,
Cochlicopalubricella, Helicella ita la, Oxychiluscellarius,Pupilla muscorum,Punctumpygmaeum,Succinella
oblonga, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata,
Vertigopygmaea,V. angustior en V. pusilla. De meeste
van deze soorten zijn ook thans weer gevonden. Dat
enkele soorten nu niet aangetroffen zijn, kan alles te
maken hebbenmet het Ceil dat in het hier beschreven
onderzoek geen poging gedaan is zoveel mogelijk
soortente vinden in het gebied,maar om meeTspecifiek
inzicht te krijgen in de huisjesslakkenfauna
van de vestingwerkenin het gebied.Er is dus alleengemonsterdop
en in de nabijheid van vestingmuren.Van de door ODS
niet gevondensoort Helicella itala zij overigens vermeld dat deze door John Clerx (med.) in het voorjaar
van 2003 wel op enkele plekken op de Hoge Fronten
aangetroffenwerd.
Naast de gegevensdie gevonden werden tijdens het
onderzoek in de collecties van het Natuurhistorisch
Museum Maastricht, is ook het bestandvan het EuropeanInvertebrateSurveyaan eenQ!lderzoekontworpen.
Dit voegt aan de gevondengegevensalleen een vondst
van Cepaeahortensismet als plaatsvermelding'BosscheFronten' uit 1975toe.

inzicht gevenin de exactelocatieswaar eertijdsgemonsterd is, is er weiDig te zeggenover de ontwikkeling die
de huisjesslakkenfauna
in dit gebied doorgemaaktheeft.
Geziende veranderingenen de restauratiewerkzaamheden die er plaatsgevondenhebben,is dit jammer. Het
huidige onderzoekmaakt bet mogelijk enkele zeerverschillendemuurbiotopenin de toekomstte vervolgen.
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Geconcludeerdtan worden,dat de vestingwerkenop de
Hoge Fronten een tamelijk rijk buisjesslakkengebied
zijn. Daarbij geldt dat boe vervallenereen muur is, boe
rijker. Voor de Lage Fronten geldt dit op z'n boogst
voor bet aantal slatten dat er gevondentan worden,
maar Diet voor bet aantal soorten. Qua soortensamenstelling zijn er overeenkomsten
tussende vestingwerken
op de Hoge Fronten en de kalkgraslandenop de Sint-

Pietersberg.
Omdat de gegevens uit bet verleden onvoldoende

Fig 1:
Plattegrond van de Hoge en Lage
Fronten bij Maastricht waarop de
vier locatieswaar gemonsterdwerd
zijn aangegeven.
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