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Drie nog niet vermelde landslakkensoorten van Saba en Sint Maarten, 
Nederlandse Antillen, verzameld in 1991

Tello (C.M.) Neckheim

Three not yet reported land snail species from Saba and St. Martin (Netherlands’ Antilles), collected in 1991

Summary. During a one-day visit to Saba (Netherlands’ Antilles) in 1991 seven species of terrestrial snails were collected. All shells were col-
lected empty. Two species among them, i.e. Bulimulus lehmanni (L. Pfeiffer, 1868) and Opeas hannense (L. Pfeiffer, 1840), were not yet reported 
from Saba. In drift collected in 1991 along the northeast coast of St. Martin (Netherlands’ Antilles) one specimen of Praticolella spec. was found. 
Also this species was not reported before from St. Martin. 

Inleiding
Tijdens een verblijf in noordelijk Zuid-Amerika en op de Cari-
bische eilanden eind 1990 begin 1991 werd Saba bezocht, waar 
op één plek landslakken werden verzameld. Tijdens een bezoek 
aan Sint Maarten werd onder andere op het strand een monster 
van aanspoelsel verzameld. Achteraf blijken in beide monsters 
soorten landslakken voor te komen die niet eerder van deze ei-
landen zijn gemeld.

De vindplaats op Saba
Op 10 februari 1991 ben ik vanuit Sint Maarten met een grote 
speedboot voor een dagtocht naar Saba gevaren. Na aankomst 
in Fort Bay Harbore werden we met een taxi naar de voet van 
Mount Scenery gereden. Het doel was om de bekende wande-
ling naar de top van die berg te gaan doen. Die klim gaat over 
een stenen trap die leidt naar het hoogste deel van Saba en van 
het Koninkrijk der Nederlanden (887 m). Helaas was de top van 
Mount Scenery in mist gehuld en kon er dus niet van het uit-
zicht worden genoten. De voettocht is pittig, maar prachtig door 
de bijzondere plantengroei van boomvarens. De treden in het 
regenwoud gedeelte zijn glad, het was steeds goed opletten om 
niet uit te glijden. Aan het begin van de tocht, waar de trap be-
gint, zijn op één plek huisjes van landslakken verzameld, langs 
een muurtje in vochtig bos. De coördinaten van die plek zijn la-
ter via Google Maps bij benadering vastgesteld op: N 21°10’67.2 
- W 63°24’50.6. De aangetroffen soorten zijn vermeld in tabel 1 
en afgebeeld in fig. 1.

Tabel 1. Soortenlijst van Saba, met aantallen gevonden huisjes. 

Beckianum beckianum (L. Pfeiffer, 1846) 5
Bulimulus guadaloupensis (Bruguière, 1798) 5
Bulimulus lehmanni (Pfeiffer, 1865) 2
Helicina fasciata Lamarck, 1822 6
Lamellaxis micra (d'Orbigny, 1835) 1
Opeas hannense (Rang, 1831) 1
Subulina octona (Bruguière, 1798) 25

Bulimulus lehmanni (Pfeiffer, 1865)
Er werden twee lege huisjes van deze soort verzameld. Ze wer-
den in mijn collectie opgemerkt en gedetermineerd door Ad 
Hovestadt. De soort is vooral te onderscheiden van Bulimulus 
guadaloupensis, een andere Bulimulus soort die voorkomt op 
Saba, door de radiale ribbels op de windingen. Die zijn op het 
oog niet meteen te zien, er is een loep voor nodig. B. lehmanni is 
niet eerder van Saba gemeld. Hij heeft zijn bekende verspreiding 
op Anguilla van waar hij is beschreven door Pfeiffer in 1865. De 
soort zou ook voorkomen op Dog eiland (Breure, 1974). Mazé 
(1890) noemt de soort van Sint Maarten als zeldzaam bij Simson 
Bay. B. lehmanni is op Sint Maarten daarna niet meer gevonden 
tot Bertrand (2002) de soort noemt van Sint Maarten. Na con-
tact opgenomen te hebben met Alain Bertrand gaf hij aan dat hij 
B. lehmanni had gevonden bij Mont Caréta in 2001. Daarnaast 
vermelden Bochaton et al. (2020) twee lege huisjes van deze 
soort in een grot en een huisje bij de voormalige schaapskooi op 
Tintamarre. Zij geven aan dat landarbeiders uit Anguilla deze 
soort mogelijk op Tintamarre hebben ingevoerd. Het is onzeker 
of de soort daar nog leeft. B. lehmanni kan dus nu officieel wor-
den toegevoegd aan de soortenlijst van Sint Maarten (Hovestadt 
& Neckheim, 2020) maar is blijkbaar zeer zeldzaam. 

Opeas hannense (Rang, 1831)
Deze soort is beter bekend onder het synoniem Opeas pumilum 
(L. Pfeiffer, 1840). Ze is niet eerder gemeld van Saba. Het is 
niet verwonderlijk dat deze soort op Saba is gevonden. Opeas 
hannense is net als de meeste andere Subulinidae wijd verspreid 
over de tropen. De soort is te onderscheiden van Allopeas gracile 
(Hutton, 1834), waar ze op lijkt, doordat het huisje iets kleiner 
(met name korter) is en doordat de bovenste aanhechting van 
de laatste winding aan de voorlaatste winding iets naar achteren 
loopt. Bij Allopeas gracile loopt die rechter naar boven (fig. 2). 
Daarnaast is Opeas hannense iets minder fijn gewonden en 
komt daardoor wat plomper over. Ook lijkt het huisje op dat 
van Allopeas micra (d’Orbigny, 1841), maar deze soort heeft 
onduidelijke tot duidelijke radiale groeven over de windingen 
die bij Opeas hannense ontbreken. Er werd een vers leeg, maar 
aan de mondrand beschadigd huisje verzameld. Ik neem aan 
dat deze soort hier algemeen voorkomt omdat soorten uit de 
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familie der Subulinidae meestal in grote aantallen voorkomen. 
Het is mogelijk dat deze soort niet eerder is gemeld omdat ze 
voor een andere soort van de Subulinidae is gehouden.  

De vindplaats op Sint Maarten
Begin februari 1991 heb ik bij Etang La Barrière vrij hoog op 
het strand een monster van het aanspoelsel genomen. Het doel 

was om mariene schelpen te verzamelen. Er werden meer dan 
60 soorten aangetroffen die nog steeds ongedetermineerd in een 
la liggen. In het monster werd ook een huisje van een landslak 
gevonden. Omdat dit exemplaar in het mariene monster ver-
borgen zat is het aan mijn aandacht ontsnapt en daarom niet ge-
noemd in de eerder gepubliceerde soortenlijst van Sint Maarten 
(Hovestadt & Neckheim, 2020).

Fig. 1. 1a-c. Bulimulus lehmanni, schelp zonder duidelijke structuur (Saba); 2a-c. Bulimulus lehmanni, schelp met duidelijke structuur (Saba); 2d. 
Bulimulus lehmanni, uitvergroting oppervlakstructuur (Saba); 3a-c. Opeas hannense, schelp met beschadigde mondrand (Saba); 4a-d. Praticolella cf. 
griseola, schelp met beschadigde mondrand (Sint Maarten). Foto’s Rob Vink.
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Fig. 2. a. Allopeas gracile. De mondrand loopt vrijwel parallel aan de 
lengteas van de schelp. b. Opeas hannense. De bovenzijde van de mon-
drand loopt vrij sterk naar achteren. Tekeningen Tello Neckheim, vrij 
naar Rachael Grabowski in Dourson et al. (2018).

Praticolella cf. griseola (L. Pfeiffer, 1841).
Het huisje met beschadigde mondrand is bolrond en ongeveer 
10,5 mm hoog en 12 mm breed. Op de laatste winding is vrij 
duidelijk een kleurband te zien. Er zijn tot nu toe geen landslak-
kensoorten bekend van Sint Maarten die bij deze beschrijving 
passen. Het lijkt sterk op een Praticolella soort. Praticolella is een 
familie van landslakken uit de familie der Polygyridae. Er zijn 
tientallen soorten bekend van Alaska tot Mexico, maar ook op 
Cuba en Costa Rica komt het genus Praticolella voor. Het meest 
in aanmerking komt Praticolella griseola (L. Pfeiffer, 1841). Deze 
soort heeft een grote verspreiding in Centraal-Amerika en is 
aangetroffen op diverse Caribische eilanden waaronder Marti-
nique. De soort is ook bekend als voorkomend op antropogene 
plaatsen (Delannoye et al., 2015). De vondst van een niet-vers, 
aangespoeld huisje op het strand geeft geen zekerheid dat deze 
soort op Sint Maarten leeft, maar het is wel te verwachten. Over 
zee zou het een enorme afstand hebben moeten afleggen om aan 
te spoelen op het strand van Sint Maarten. 

Verder onderzoek is nodig
Van Leeuwen & Hovestadt (2015) geven een uitgebreid over-
zicht van de land- en zoetwatermollusken van Saba, maar de 
malacofauna van het eiland is nog steeds onvoldoende onder-
zocht. Dat is best vreemd omdat het eiland behoort tot het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Het betreft een tamelijk klein eiland 
en het zou dus niet moeilijk moeten zijn om de malacofauna 
uitputtend te inventariseren al is de begaanbaarheid, met name 
in het nevelbos, moeilijk. Het nemen van strooiselmonsters zou 
veel nieuwe gegevens kunnen opleveren. Ook op Sint Maarten is 
nog nader onderzoek nodig om meer verspreidingsgegevens te 
verzamelen, die kunnen aantonen of bepaalde soorten dreigen 
te verdwijnen door de aanleg van wegen, woningen en indus-
trie. Een startpunt daarvoor is gemaakt door Bos et al. (2018), 
die de endemische soorten van Saba en Sint Maarten hebben 
beschreven. Verder zijn er rapporten over de flora, de fauna en 
de status van de natuur in het algemeen op de Caribische eilan-
den inclusief Saba en Sint Maarten (Rojer, 1997a, b; Cado van 

der Lely et al., 2014).
Ik hoop in 2021 Sint Maarten en Saba opnieuw te kunnen be-
zoeken om meer gegevens te verzamelen over de verspreiding 
van de soorten landslakken. 
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