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Samenvatting
Appelslakken zijn niet-inheemse soorten uit de familie Ampullariidae van het genus Pomacea.
Er zijn meerdere soorten die oorspronkelijk alleen voorkomen in Zuid-Amerika die zich de
afgelopen 50 jaar over de wereld hebben verspreid door toedoen van de mens. De dieren
worden ver buiten het natuurlijke verspreidingsgebied verhandeld en gekweekt voor
consumptie en voor het houden in aquaria. Bedoeld en onbedoeld zijn dieren in de vrije natuur
terechtgekomen. In Europa (Spanje) zijn appelslakken in 2009 voor het eerst waargenomen
(Korycinska & Eyre, 2012). Het gaat tenminste om één invasieve soort die daar nu een
bedreiging vormt voor de rijstteelt. De Europese Unie (EU) heeft daarom in 2012 wetgeving
gerealiseerd: een import- en handels verbod op alle soorten van het geslacht Pomacea binnen
de EU. Verder dienen alle lidstaten onderzoek uit te voeren om na te gaan of appelslakken
daar voorkomen. Om die reden heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
aan Stichting ANEMOON opdracht gegeven inventarisatieonderzoek uit te voeren voor
appelslakken in Nederland.
Voor de periode juni 2014 t/m juni 2015 is op verzoek van de NVWA een speciaal project
opgezet. De doelstellingen zijn: het uitvoeren van gerichte inventarisaties in gebieden waar de
kans het grootst is dat appelslakken zich vestigen, het uitvoeren van een literatuuronderzoek,
en het onderhouden van het vrijwilligersnetwerk en de infrastructuur voor het melden van
waarnemingen waarbij Naturalis Biodiversity Center de determinaties uitvoert tot op
soortniveau met behulp van DNA-analyses en ook de officiële melding verzorgt aan de NVWA.
Het literatuur onderzoek is uitgevoerd door Naturalis en bedoeld om kennis over appelslakken
ter beschikking te stellen van vrijwilligers en beheerders van natuurgebieden en waterwegen.
In totaal zijn 375 km-hokken bij gerichte inventarisaties zo volledig mogelijk onderzocht op het
voorkomen van appelslakken. Daarnaast zijn minimaal 425 km-hokken gedeeltelijk onderzocht.
Voor deze 800 km-hokken in totaal geldt dat het gaat om biotopen waar de kans relatief groot
is dat appelslakken daar terechtkomen door menselijk handelen en zich ook kunnen
handhaven.
Ondanks de grote waarnemersinspanning zowel bij dit onderzoek als in de jaren daarvoor zijn
appelslakken nog niet in het wild in Nederland waargenomen. Op basis van die resultaten
wordt aangenomen dat de kans klein is dat appelslakken thans in het wild in Nederland
voorkomen.

English summary
See for English summary: Annex 1 (page 23 in this report).
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding
Appelslakken van het geslacht Pomacea komen van nature voor in Zuid-Amerika. Door
toedoen van de mens zijn ze inmiddels over de hele wereld verspreid. In augustus 2009
werden appelslakken voor de eerste keer in Europa in het wild waargenomen (Korycinska &
Eyre, 2012). Dit was in de Ebro Delta in Spanje. Het gaat hierbij om Pomacea maculata (=P.
insularum) en Pomacea canaliculata. Op verzoek van Spanje heeft de Europese Commissie
besloten het gehele geslacht Pomacea te reguleren in de EU fytosanitaire regelgeving
(2000/29/EC). Voor dit geslacht geldt sinds november 2012 een handels- en importverbod.
Daarnaast is een verplichting opgelegd dat lidstaten jaarlijks de verspreiding van de soort in
kaart moeten brengen in rijstvelden en Natural Wetlands binnen het potentiële
verspreidingsgebied van deze soorten. Het doel hiervan is om vast te stellen of de
appelslakken aan- of afwezig zijn in de lidstaten. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan Stichting ANEMOON gevraagd een
onderzoek te doen naar voorkomen en het mogelijk voorkomen van appelslakken in
Nederland. ANEMOON heeft het onderzoek naar appelslakken ondergebracht in al bestaande
verspreidings- en monitoringprojecten met betrekking tot weekdieren. Het uitgevoerde
onderzoek in de periode juni 2014 t/m juni2015 is een vervolg op een eerder uitgevoerd
onderzoek in de periode juni 2012 t/m juni 2013 (Gmelig Meyling & van Lente, 2013).

1.2

Doelstelling voor de onderzoeksperiode juni 2014 t/m juni 2015
De doelstelling voor de periode juni 2014 t/m juni 2015 bestaat uit zes onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.3

Het voortzetten van verspreidingsonderzoek naar appelslakken.
Het uitvoeren van gerichte inventarisaties in moerasgebieden (natural wetlands) en gebieden
waar de kans relatief groot is appelslakken aan te treffen.
Het onderhouden van de infrastructuur: vrijwilligersnetwerk en procedures voor het melden
van waarnemingen aan de NVWA.
Het uitvoeren van een literatuurstudie ten behoeve van kennisopbouw.
Het in kaartbrengen (op km-hok-niveau) van de waarnemersinspanning in de onderzoeksperiode.
Het maken van een Engelstalige samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoering
De NVWA heeft aan Stichting ANEMOON gevraagd het onderzoek uit te voeren omdat dit de
Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO) is voor verpreidings- en
monitoringonderzoek aan weekdieren dat wordt uitgevoerd met enkele honderden
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn actief binnen meerdere projecten zoals het Atlasproject
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Nederlandse Mollusken (ANM), het HabSlak-project (voor weedieren van de Europse
Habitatrichtlijn) en het Monitoringproject Onderwater Oever voor zoetwaterorganismen
(MOOZ) met behulp van duikers. Bij dit project is nauw samengewerkt met Naturalis
Biodiversity Center te Leiden (verder Naturalis genoemd). Naturalis zorgt voor correcte
afhandeling van determinatie met DNA-technieken en het officieel melden van eventuele
waarnemingen aan de NVWA. Daarnaast heeft Naturalis een literatuurstudie uitgevoerd voor
de ecologische kennisopbouw.

Figuur 1. Medewerker van Naturalis in het DNA-analyse-laboratorium
(The Naturalis DNA Barcoding Facility).

Figuur 2. Medewerkers van Naturalis in de alcohol-collectie.
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1.4

Samenwerking Naturalis, procedures en meldingen aan NVWA
Op 14 juli 2014 is overleg geweest tussen de HabSlak- en de ANM-coördinatoren en de
waarnemers die de gerichte inventarisaties naar de appelslakken grotendeels hebben
uitgevoerd. Daarbij zijn de hier onderstaande procedures nog eens grondig met alle betrokken
doorgenomen. Op 23 oktober 2014 is overleg geweest tussen Stichting ANEMOON en
Naturalis, waarbij naast het bespreken van deze procedures door Naturalis ook nadere
toelichting is gegeven over hoe identificatie plaatsvindt. Daarbij is door een ANEMOON
medewerker de Naturalis collectie en het DNA-laboratorium van Naturalis bezocht. Daarnaast
is besproken vanuit welke invalshoeken het artikel/rapport door de Natualis-medewerker
moet worden geschreven en welke doelgroepen daarmee moeten worden bereikt.
Tijdens dit gesprek werd ook weer de conclusie getrokken dat de doelgroep zorgvuldig moet
worden gekozen zodat de kans zo klein mogelijk is dat mensen op een idee worden gebracht
appelslakken “voor de grap” in de Nederlandse natuur uit te zetten.

Procedure
Indien in het veld appelslakken worden waargenomen, draagt Stichting ANEMOON zorg voor
het verkrijgen van de juiste locatie-informatie, het maken van foto’s van de locatie en
exemplaren in hun habitat, en het verzamelen van exemplaren die ter determinatie op de
juiste manier worden aangeboden aan Naturalis. ANEMOON heeft als taak om zogenaamde
‘nonsense-waarnemingen’ af te vangen en alleen de echte appelslakken ter determinatie aan
te bieden aan Naturalis. Bij twijfel, bijvoorbeeld bij vondsten van juvenielen of eipakketen die
afkomstig kunnen zijn van appelslakken, wordt het materiaal eveneens aan Naturalis
aangeboden.
Met Naturalis is afgesproken dat materiaal persoonlijk door een medewerker van Stichting
ANEMOON binnen 24 uur na de vondst wordt aangeboden aan een expert van Naturalis. In het
weekend of in vakantieperiode kan dit uitlopen tot maximaal 56 uur. Als het om volwassen
exemplaren gaat, wordt de waarneming binnen 3 dagen na de vondst door Naturalis aan de
NVWA gemeld met daarbij de door Stichting ANEMOON aangedragen locatie gegevens.
Het tot op de soort determineren van de soort duurt echter minimaal 3 tot maximaal 14 dagen
na het afleveren bij Naturalis, omdat DNA-technologie moet worden ingezet en analyses niet
binnen enkele dagen kunnen worden uitgevoerd en afgerond.
Het DNA wordt geëxtraheerd met E.Z.N.A. Mollusc DNA Kit. De zogenaamde CO-1 sequentie
(‘barcode’) wordt bepaald volgens de methode van Folmer et al. (1994), ook gebruikt door
Rawlings et al. (2007) . Deze methode is in de Naturalis DNA Barcoding Facility getest op
aangekochte appelslakken in de aquariumhandel en met goede resultaten.
Na definitieve vaststelling tot op soortniveau wordt de NVWA wederom door Naturalis op de
hoogte gebracht van de waargenomen soort. Daarnaast wordt ook een deel van het
verzamelde materiaal verzonden aan het Nationaal Referentiecentrum van de NVWA. Een deel
van het sample blijft in de collectie van Naturalis.
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Figuur 3. Bij inventarisaties in moerasgebieden (Natural Wetlands) uitgevoerd in het kader
van het HabSlak-project wordt tevens goed uitgekeken naar appelslakken en hun eieren.

Figuur 4. Bij de gerichte inventarisaties zijn km-hokken zo volledig mogelijk onderzocht op het
voorkomen van appelslakken en hun eieren. Daarbij is naast schepnetten gebruik gemaakt van
veel meer methoden, zoals: schraapnetten, sleepnetten, drones en onderwatercamera’s.
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Bij zowel het overdragen van materiaal aan Naturalis, als het melden van waarnemingen aan
de NVWA, als het verstrekken van materiaal aan het Nationaal Referentiecentrum van de
NVWA wordt steeds de volgende informatie verstrekt:
•

Foto’s van de slak(ken) en/of de eieren, en foto’s van de vindplaats en de directe
omgeving van de vindplaats.

•

Precieze omschrijving van de vindplaats, zodat deze terug te vinden is. Daarbij worden
x-y coördinaten gegeven in RD-grid.

•

Na diagnose door Naturalis worden een deel van de waargenomen exemplaren goed
verpakt met vermelding van de vondstlocatie gestuurd naar het Nationaal Referentie
Centrum van de NVWA. Het andere deel wordt opgenomen in de collectie van
Naturalis.

Indien appelslakken met zekerheid zijn vastgesteld op basis van monsters genomen in de
Nederlandse natuur dan wordt daarvan door Naturalis zo spoedig mogelijk officieel melding
gedaan aan de NVWA.

1.5

Alternatieve zoekmethoden
Om ook in de winter te kunnen zoeken naar appelslakken is gewerkt met onderwatercamera’s
en onderwatervideo apparatuur waarbij bovenwater op een beeldscherm de beelden live
konden worden bekeken.
Verder is gebruik gemaakt van een drone (op afstand bestuurbare vliegende camera) waarmee
naar eieren is gezocht op ontoegankelijke plekken.
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Figuur 5. Appelslak Pomacea spec. en eieren van deze soort.

Figuur 6. Nederland is een waterrijk land. Veel huizen staan vlak langs het water. Bij het
schoonmaken van aquaria is het niet ondenkbeeldig dat appelslakken in deze wateren
terechtkomen en zich van hieruit verspreiden naar natuurlijke moerasgebieden (Natural
Wetlands). Doordat de wateren ondiep zijn, kunnen de watertemperaturen sterk toenemen
waardoor er voor appelslakken gunstige voortplantingsomstandigheden ontstaan.
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2.

Achtergrond

2.1

Appelslakken en de risico’s voor Nederland
(De eerste twee alinea’s zijn overgenomen uit: Keijl, de Winter & Cohen, 2015 geschreven in kader van dit onderzoek)

Appelslakken (Ampullariidae), met huisjes tot 15 cm groot, zijn de grootste zoetwaterslakken
in de wereld. Ze komen oorspronkelijk in alle tropische en subtropische gebieden voor. Alle
soorten zijn aquatisch, hoewel veel soorten een amfibisch bestaan leiden. Een aantal ZuidAmerikaanse soorten van het genus Pomacea is wereldwijd verspreid geraakt en heeft zich
plaatselijk tot een enorme plaag ontwikkeld.
Pomacea-slakken zijn in de jaren 1980 in Zuidoost-Azië geïntroduceerd als voedselbron;
dankzij hun afmetingen en voortplantingsvermogen leken ze vooral voor de armen een zegen.
Toen de kweken werden verwaarloosd zijn de slakken ontsnapt. Eenmaal buiten de kwekerij
werden ze een plaag in een aantal belangrijke landbouwgewassen en in natuurlijke wateren.
Uiteraard was hier bij het opzetten van de kwekerijen nooit rekening mee gehouden. Los van
de kweek voor voedsel zijn appelslakken ook bewust geïntroduceerd om onkruid in
rijstcultures te bestrijden, zowel in de Filippijnen als in Japan (Joshi, 2005; Okuma et al., 1994).
Helaas ontwikkelden ze zich juist in rijstvelden tot een plaag, met als gevolg dat de jaarlijkse
wereldwijde schade tot in de miljarden dollars loopt (zie bijvoorbeeld Joshi, 2005). In veel
gebieden meende men aanvankelijk met één schadelijke soort, Pomacea canaliculata, van
doen te hebben, maar later bleken er meerdere soorten in het spel. Tegenwoordig is van ten
minste veertien soorten appelslakken bekend dat ze ook buiten hun oorspronkelijke
verspreidingsgebied voorkomen. Hieronder zitten meerdere soorten waarvan inmiddels
geconstateerd is dat ze zich als plaag kunnen gedragen of dit al doen. In 2009 is in Spanje een
appelslaksoort opgedoken die aanzienlijke schade aanricht in vooral rijstvelden. Omdat
determinatie van appelslakken erg lastig is, is ook de naamgeving erg verward en ingewikkeld.
Bij veel literatuur over de verspreiding en de eigenschappen van appelslakken is het daarom
onduidelijk over welke soort het precies gaat. Het meest genoemd als plaagsoort is Pomacea
canaliculata. Deze slak is inmiddels genomineerd als één van ‘s werelds ergste invasieve
soorten door de Global Invasive Species Database (Lowe et al., 2000). Behalve voor
consumptie en voor de bestrijding van onkruid, worden appelslakken wegens hun interessante
biologie wereldwijd veel gehouden door aquariumliefhebbers.
Nederland telt vele aquariumliefhebbers en is een waterrijk land. Veel huizen staan vlak langs
het water. Hetzelfde geldt voor dierenspeciaalzaken en tuincentra waar appelslakken worden
verkocht. Het is niet onwaarschijnlijk dat een aquarium of een vijver met appelslakken worden
geleegd in een nabij gelegen water. Deze wateren zijn vaak ondiep en de watertemperatuur
kan in de zomer vaak sterk oplopen, waardoor er gunstige voortplantingscondities ontstaan
voor appelslakken. Vandaar uit kunnen de dieren zich gemakkelijk verspreiden naar natuurlijke
moerasgebieden (Natural Wetlands) waar ze schade kunnen toebrengen aan inheemse flora
en fauna.
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2.2

Stand van zaken t/m juni 2013
Van juni 2012 t/m juni 2013 heeft Stichting ANEMOON een eerste onderzoek uitgevoerd naar
het voorkomen van appelslakken in Nederland (in het bijzonder Pomacea maculata (=P.
insularum) en Pomacea canaliculata), het potentieel leefgebied, uitbreekkansen en de
mogelijkheden tot implementatie van vervolgonderzoek in het Netwerk Ecologische
Monitoring (NEM). Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
•
•

•

•
•

•
•
•

2.3

Op basis van literatuur blijkt het mogelijk dat appelslakken zich ook in de Nederlandse
wateren kunnen vestigen. Dit geldt zeker als temperaturen in de winter toenemen.
Indien appelslakken zich vestigen en zich zo massaal ontwikkelen als bijvoorbeeld in Azië
dan kan dit grote gevolgen hebben voor de flora en fauna in de Nederlandse
moerasgebieden.
Op basis van weekdierinventarisaties in de periode van 1992 t/m juni 2013 kan gesteld
worden dat er 13.919 locaties (gelegen in 3.574 km-hokken) op zo’n manier zijn
onderzocht dat appelslakken zouden zijn gemeld als deze aanwezig waren geweest. De
onderzochte locaties liggen voor een belangrijk deel in natuurlijke moerasgebieden.
Levende appelslakken zijn tot juni 2013 op deze onderzochte locaties niet waargenomen
en het is aannemelijk dat de soort zich in Nederland nog niet heeft gevestigd.
Signalering en verspreidingsonderzoek van appelslakken zijn vanaf juni 2012
geïmplementeerd in lopende weekdierinventarisatieprojecten. Vrijwilligers en andere
deelnemers aan deze projecten worden er jaarlijks meerdere keren op gewezen te blijven
zoeken naar appelslakken. Dit leidt er toe dat enkele honderden locaties per jaar gelegen
in natuurlijke moerasgebieden en veenweidegebieden zullen worden onderzocht op het
voorkomen van appelslakken.
Het potentieel leefgebied van appelslakken ligt verspreid over heel Nederland, maar de
meeste geschikte biotopen worden aangetroffen in het westen en noorden van het land.
De kans dat de soort uitbreekt is het grootst in waterrijke stedelijke gebieden en
woonwijken. Deze liggen vooral in het westen en noorden van het land.
Om appelslakken adequaat te kunnen signaleren moet de waarnemerscapaciteit sterk
worden verhoogd. Er moet een veel groter aantal vrijwilligers bij het zoeken worden
betrokken.

Signaleringsproject Exoten
Naast het project waar deze rapportage betrekking op heeft, is ook in het kader van het
“Signaleringsproject Exoten” aandacht besteed aan het actief zoeken naar appelslakken. In het
kader van dit project zijn meerdere oproepen en artikelen geplaatst in tijdschriften zoals
“Zoekbeeld” (nieuwsbrief van Stichting ANEMOON), Spirula (maandblad van de Nederlandse
Malacologische Vereniging) en Schubben en Slijm (tijdschrift van RAVON). Daarnaast zijn
oproepen geplaatst op ANEMOON-website, op internet fora en op Facebook. Het stimuleren
van (potentiële) vrijwilligers om waarnemingen door te geven valt dus onder het
Signaleringsproject Exoten en niet onder dit project, maar de resultaten worden wel in dit
rapport behandeld.
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3.

Werkzaamheden en resultaten
In de periode juni 2014 t/m juni 2015 zijn de hieronder genoemde werkzaamheden
uitgevoerd. In onderstaande paragrafen worden de betreffende werkzaamheden en resultaten
nader besproken.
1.

Voortzetting van het zoeken naar appelslakken en hun eieren op NEM-locaties

2.

Voortzetting van het zoeken naar appelslakken en hun eieren in het ANM

3.

Het verkrijgen van waarnemingen via vrijwilligers die niet bij NEM en ANM zijn betrokken

4.

Het uitvoeren van gerichte inventarisaties in moerasgebieden (Natural Wetlands) en andere
kansrijke wateren

5.

Het in kaart brengen van de waarnemersinspanning.

6.

Het opzetten van een collectie met Europese exemplaren en het opbouwen van een DNAdatabank.

7.

Het uitvoeren van literatuuronderzoek

8.

Het onder de aandacht brengen van appelslakken middels artikelen en tijdens
publieksactiviteiten

9.

Het maken van een Zoekbeeld-special over appelslakken voor vrijwilligers en beheerders van
natuurgebieden en waterwegen

10. Het opstellen van een Engelstalige samenvatting van de werkzaamheden en de bevindingen
tijdens de onderzoeksperiode

3.1

Verspreidings- en monitoringonderzoek op NEM-locaties
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt in het kader het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM) op landelijke schaal de populaties van de Platte schijfhoren en
de Zeggekorfslak gemonitord. Binnen Stichting ANEMOON gebeurt dit binnen het zogenaamde
HabSlak-project. Voor beide soorten tezamen worden per zes jaar circa 1200
monitoringlocaties onderzocht. Per jaar gaat het om circa 250 locaties verdeeld over circa 25
10x10 km-hokken, waarbij een oppervlakte van enkele tientallen vierkante meters wordt
onderzocht op één van deze twee soorten. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een
professionele onderzoeker geassisteerd door vrijwilligers. In het kader van dit onderzoek is
extra tijd besteed aan het gericht zoeken naar appelslakken in de omgeving van de NEMlocaties.
Resultaat: In de periode 1 januari 2014 t/m juli 2015 zijn bij het NEM 312 locaties onderzocht
waarbij ook op appelslakken is gelet. Er zijn geen appelslakken of eieren aangetroffen. Deze
locaties zijn verdeeld over 161 km-hokken. Voor deze km-hokken geldt dus dat ze maar
gedeeltelijk zijn onderzocht. (Als HabSlak-inventarisaties zijn uitgevoerd in een km-hok dat
volledig is onderzocht in het kader van gerichte inventarisaties (zie paragraaf 3.4) is deze hier
niet meegeteld.
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3.2

Verspreidingsonderzoek in het kader van ANM
Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) is een project waarbij vrijwilligers hun
waarnemingen kunnen doorgeven. Waarnemingen komen binnen via ANM-formulieren,
waarnemingen.nl, telmee.nl, via mails, enz. Waarnemingen worden door Stichting ANEMOON
gevalideerd en beheerd. Bij het ANM wordt er niet gericht naar appelslakken gezocht, maar
binnen het Signaleringsproject Exoten worden vrijwilligers wel aangespoord naar appelslakken
uit te kijken.
Resultaat: In de periode 1 juni 2014 t/m juni 2015 zijn geen appelslakken aangetroffen op 656
locaties die grondig zijn onderzocht op weekdieren, en waarvoor geldt dat appelslakken of hun
eieren zeker zou zijn waargenomen indien deze aanwezig waren. Ook in de periode vóór 1 juni
is de soort nooit aangetroffen. De 656 locaties liggen in 152 km-hokken. Voor deze km-hokken
geldt dus dat ze gedeeltelijk zijn onderzocht op het voorkomen van appelslakken.

3.3

Verkrijgen van waarnemingen niet-NEM- en niet-ANM-vrijwilligers
Naast ANM en HabSlak zijn nog andere vrijwilligersactiviteiten geweest, waarvoor geldt dat als
appelslakken of hun eieren aanwezig zouden zijn geweest dat deze dan gemeld zouden zijn.
Het gaat hierbij om activiteiten van MOO-waarnemers in zoete wateren en om waarnemingen
van vrijwilligers die naar amfibieën en/of ringslangen hebben gezocht.
Resultaat: In totaal zijn bij deze activiteiten 162 km-hokken gedeeltelijk onderzocht. Het gaat
hierbij om hokken die niet op een andere manier zijn onderzocht in het kader van ANM,
HabSlak of bij de gerichte inventarisaties.

3.4

Gerichte inventarisaties in Natural wetlands
Omdat in het kader van de NEM-opdracht slecht een beperkt aantal locaties worden
onderzocht en omdat ANM-vrijwilligers zonder aansturing niet systematisch hele
moerasgebieden grondig inventariseren, en er dus geen zekere nul-waarnemingen worden
verkregen, zijn in de onderzoeksperiode gerichte inventarisatie-excursies uitgevoerd. Tabel 3.1
(pagina 15) geeft een overzicht van de onderzochte gebieden en het aantal onderzochte kmhokken. Op de Bollenstreek na gaat het steeds om km-hokken waarin zich moerasgebieden
(Natural Wetland) bevinden waar zeer nabij bewoning is en waarvoor geldt dat de kans relatief
groot is dat daar appelslakken zich als eerste zullen vestigen.
In totaal hebben 23 vrijwilligers aan de gerichte inventarisaties meegedaan, die allen voordien
zijn geïnstrueerd door een ervaren malacoloog. Inventarisaties worden uitgevoerd per boot, te
voet en soms zwemmend. Daarbij is op meerdere manieren naar appelslakken gezocht:
•
•
•
•
•
•

met schepnetten zijn onderwatervegetaties onderzocht
met schraapnetten zijn oevers, kades, steigerpalen onderzocht
op zicht is boven water naar eieren gezocht (soms mbv verrekijker)
snorkelend is onderwater gezocht, soms met behulp van fotocamera
met live onderwatercamera’s is onderwater gezocht
met een drone is gezocht naar eieren op niet te bereiken plaatsen
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Tabel 3.1. Aantal gericht onderzochte km-hokken per gebied.
Aantal
1 x1 km
hokken

Gebied en omgeving
Zaanstreek, Amsterdam

38

Westeinderplassen, Aalsmeer

19

Nieuwkoopse plassen

24

Vinkeveense plassen

10

Weerribbe
Loosdrechtse plassen, Ankeveense plassen en Blijkpolderplas

20

Kagerplassen, Warmond
Beulakerwijde, Wiede, Bovenwijde, Giethoren

22
20

Biesbosch
Bollenstreek
Overige
Totaal

77
32
35
325

28

Resultaat inventarisaties: In totaal zijn 325 km-hokken tijdens gerichte inventarisatie
uitgevoerd in juli en augustus 2014 én in juni 2015 uitlopend tot medio juli 2015. Voor deze
km-hokken geldt dat ze als volledig onderzocht mogen worden beschouwd. Steeds geldt dat
de meest kansrijke km-hokken binnen een gebied zijn onderzocht. Ook bij deze gerichte
inventarisaties zijn geen appelslakken of hun eieren aangetroffen. Hoewel geen 100%
zekerheid geldt, mag aangenomen worden dat in deze gebieden geen appelslakken in het wild
voorkomen.
Resultaat alternatieve zoekmethoden: Met onderwater video- en fotocamera’s konden bij
(tamelijk) helder water gemakkelijke grote soorten weekdieren worden gevonden en op naam
gebracht. Indien appelslakken in deze wateren in beeld waren gekomen waren deze zeker
herkend. Met een drone konden vooraf in vegetatie aangebrachte (licht)roze papiertjes die
lijken op eipakketten van appelslakken in oever vegetatie worden gevonden, na het
bestuderen van de videobeelden en digitale vergroting in een vrij donkere ruimte
(bijvoorbeeld auto). Roze eipakketen van appelslakken kunnen daarom waarschijnlijk ook
worden gevonden. Het zoeken naar eierenkapsel direct tijdens de vlucht is lastiger en alleen te
doen als het besturen van de drone en het turen op het beeldscherm door twee afzonderlijke
personen wordt uitgevoerd. Het is daarbij belangrijk dat er geen of nauwelijks buitenlicht op
het scherm valt.
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Figuur 7. Geografische weergave op kmhok-niveau met de verdeling van de
waarnemersinspanning gedurende de onderzoeksperiode (1 juni 2014 t/m 15 juli 2015).
Rood: km-hok volledig onderzocht bij gerichte inventarisaties.
Groen: km-hok gedeeltelijk onderzocht
Figure 7. Km-squares investigated in the research-period June 2014 - June 2015.
Red: screening sufficient, Green: partly-screened
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3.5

Kaart en overzicht van de waarnemersinspanning
Figuur 7 geeft een geografisch beeld op km-hokniveau waar in het kader van dit project
gezocht is naar appelslakken. Er zijn 325 km-hokken zo volledig mogelijk onderzocht tijdens
gerichte inventarisaties (zie paragraaf 3.4) en voor 425 km-hokken geldt dat ze gedeeltelijk zijn
onderzocht (zie paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3).
Bijlage 2 (annex 2) geeft een overzicht van het aantal onderzochte locaties conform het format
van de EU.

3.6

Collectie met Europese exemplaren en opbouw DNA-databank
Er is gestart met het aanleggen van een referentiecollectie. Daarin zijn meerdere exemplaren
opgenomen die in de aquariumhandel in Nederland zijn verkregen. Het gaat daarbij om
exemplaren van Pomacea diffusa en Pomacea caniculata.
Appelslakken zijn in het wild niet aangetroffen in Nederland. Exemplaren konden daardoor
niet verzameld worden. Er zijn door ANEMOON vrijwilligers geen exemplaren in andere EUlidstaten verzameld. Naturalis kon daardoor de referentiecollectie in de projectperiode nog
niet verder uitgebouwen.

3.7

Literatuuronderzoek door Naturalis
Met oog op kennisopbouw over de ecologie, de taxonomie en de verspreiding binnen Europa
heeft Naturalis een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd ten
behoeve van een achtergronddocument voor vrijwilligers, beheerders van natuurgebieden en
waterwegen. Het literatuuronderzoek heeft geleid tot een rapport en dat rapport is integraal
overgenomen als artikel in een Zoekbeeld-special (zie paragraaf 3.9).
Het artikel gaat onder meer in op de taxonomie, de verspreiding, de levenswijze, de
problematiek rond appelslakken (plaagvorming) en geeft een uitgebreid overzicht van
literatuur.

3.8

Artikelen, oproepen, beursen en publiekactiviteiten
In het kader van het project Signalering Exoten zijn meerdere artikelen geschreven over
appelslakken en oproepen geplaatst om naar deze exoot uit te kijken en waarnemingen of
zoekactiviteiten door te geven. Deze zijn verschenen in diverse nummers van Zoekbeeld, in
Spirula het tijdschrift van de Nederlandse Malacologische Vereniging, in Schubben en Slijm de
nieuwsbrief van RAVON en Kijk op Exoten.
Voor duikwinkels, beurzen en publieksactiviteiten is een flyer en een poster gemaakt. Op tal
van activiteiten zijn op deze manier appelslakken onder de aandacht gebracht.
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Figuur 8. Om appelslakken onder de aandacht te brengen heeft ANEMOON een uitgebreide
nieuwsbrief (Zoekbeeld) over deze soorten uitgebracht. Daarnaast zijn oproepen geplaatst
in andere tijdschriften zoals Schubben en Slijm van RAVON.

Figuur 9. Bij allerlei publieksactiviteiten van Stichting ANEMOON is het belang van zoeken
naar exoten, waaronder appelslakken, uitgebreid onder de aandacht gebracht, zoals hier
bij de Duik Vaker Beurs voor sportduikers die door meer dan 10.000 bezoekers is bezocht.
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Op de 18 april 2015 organiseerde Stichting ANMOON de landelijke dag voor vrijwilligers van
het Monitoringproject Onderwater Oever met sportduikers. Deze dag was in Naturalis en het
thema was “exoten”. Naast mariene exoten is middels posters ook aandacht besteed aan
appelslakken. Verder zijn appelslakken door Stichting ANEMOON onder de aandacht gebracht
tijdens de DuikVaker-beurs (31 januari t/m 2 februari 2015) te Houten met ruim tienduizend
bezoekers, tijdens het MOO-Die hardweekend (23 t/m 25 januari 2015) en tijdens het Calimary
symposium (28 februari 2015).
Verder zijn er ook pogingen gedaan om oproepen te plaatsen in andere bladen die een groter
publiek bereiken zoals het blad van de vereniging Natuurmonumenten (Puur Natuur), maar de
redacties van deze bladen wilde dergelijk berichten niet plaatsen, omdat ze “veel te veel van
dit soort verzoeken krijgen” en het geen activiteit betrof van hun vereniging/organisatie.
Verder zijn wel enkele duizenden bezoekers bereikt via de ANEMOON-website en internetfora, de ANEMOON-Facebook-pagina’s, de website van de NMV en via de website van
Duikerslog.

3.9

Zoekbeeld Special Appelslakken
Op 30 juni 2015 is een 36 pagina’s tellende Zoekbeeld-special uitgebracht over appelslakken.
Deze is speciaal bedoeld voor vrijwilligers, zowel die van ANEMOON als die actief zijn voor
andere PGO’s bij zoete wateren. Daarnaast is deze Zoekbeeld bedoeld voor beheerders van
(natuurlijke) moerasgebieden en beheerders van waterwegen. In deze special is ook het
literatuuronderzoek van Naturalis als artikel opgenomen.
Aan het uitbrengen van deze Zoekbeeld is veel aandacht besteed via Facebook, maar ook via
de Spuisluis (een nieuwspagina van Stichting ANEMOON). Deze Zoekbeeld-special heeft
inmiddels veel positieve reacties opgeleverd en inmiddels is al te merken dat meer vrijwilligers
gericht uitkijken naar appelslakken en hun eieren. Er zijn de afgelopen maanden namelijk meer
formulieren binnen gekomen met de melding dat ook naar appelslakken is gezocht en er
worden (ook op Facebook) vragen gesteld over appelslakken en andere aquariumslakkensoorten die mogelijk een potentiele exoot kunnen worden. Door RAVON-medewerkers
wordt nu ook systematisch naar appelslakken en hun eieren uitgekeken.
De Zoekbeeld-Special is te downloaden via:
http://www.anemoon.org/Publicaties/Artikelen?Command=Core_Download&EntryId=665

3.10

Engelse samenvatting
Een Engelse samenvatting wordt gegeven in bijlage 2.
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4.

Conclusies en aanbevelingen
•

Tijdens de onderzoeksperiode (juni 2014 t/m juni 2015) zijn bij volledige of
gedeeltelijke inventarisaties van 800 km-hokken geen appelslakken in Nederland in het
wild waargenomen. Ook bij inventarisaties vóór de onderzoeksperiode zijn geen
appelslakken aangetroffen.

•

Er zijn geen aanwijzingen dat appelslakken gevestigd zijn in openbare wateren, maar
het risico van introducties in wateren blijft bestaan omdat er, ondanks het EUimportverbod, nog vele aquaria met appelslakken bij particulieren aanwezig zijn.

•

Naturalis heeft een uitgebreide en goed leesbare literatuurstudie uitgevoerd die als
artikel is opgenomen in een speciale editie van Zoekbeeld 5(1a).

•

Er zijn nieuwe methoden getest en ingezet om naar appelslakken te zoeken: zoals het
zoeken van eikapsels m.b.v. drone op ontoegankelijke plekken en het zoeken van
appelslakken met behulp van onderwaterfoto- en video-apparatuur. Beide methoden
zijn als aanvullend onderzoek bruikbaar gebleken.

•

Het zoeken naar Appelslakken zal door ANEMOON en door haar vrijwilligers komende
jaren worden voortgezet binnen het Signaleringsproject Exoten. Het uitvoeren van
DNA-analyses door Naturals, voor het geval appelslakken worden aangetroffen, is
echter geen onderdeel van het Signaleringsproject Exoten. Aanbevolen wordt daarom
daarover nadere afspraken te maken.
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Annex 1: English summary
This is a summary of the report on a conducted survey on the occurrence of two
Apple Snail species, Pomacea canaliculata and Pomacea maculate, in the
Netherlands (June 2014 - June 2015). This survey focussed on the Natural wetlands.
Introduction
The two species of apple snails under investigation are both systematically placed in the family
Ampullariidae within the superfamily Ampullarioidea. This family comprises a few of the
largest aquatic gastropod molluscs worldwide. There are several genera within the family, of
which the genus Pomacea occurs in South America, Central America, the West Indies and the
Southern U.S.A. Pomacea canaliculata and P. maculata both originate from South America.
Several species are kept as aquarium pets. Due to human activities many snails escaped into
the wild outside their natural range and became a serious pest and a real threat to the rice
production and the environment. One or both species mentioned (P. canaliculata and/or P.
maculata) became introduced as alien species in Europe. In Spain, invading Pomacea maculata
(often mentioned as Pomacea insularum, which however is a synonym) are already a threat to
the rice fields of the Ebro Delta. Following a Pest Risk Analysis presented to the European
Union (EU) in Brussels by the Spanish authorities, it was concluded that apple snails not only
form a risk for the Southern European rice cultivation, but also pose a threat to other
marshland-areas (Natural wetlands) in large parts of the EU. As identification of Pomaceaspecies without DNA-analyses has proven to be difficult, the entire genus Pomacea (Perry) is
regulated: all species belonging to Pomacea are banned and are not to be introduced into or
spread within the Union since 2012. (Commission Implementing Decision of November 8th
2012 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of
the genus Pomacea (Perry) (notified under document C(2012) 7803)(2012/697/EU)).
Furthermore, member states need to carry out a survey to determine the presence / absence
of the regulated species. This report focuses on the results of the apple snail survey that was
carried out in the period June 2014 – June 2015.

Pomacea-Survey 2014-2015
A preceding survey was carried out in the period June 2012 – June 2013. Based on targeted
observations at 325 locations and many more non-targeted observations (surveys on other
snail species) it was concluded there are no indications of apple snails living in the wild in the
Netherlands (Gmelig Meyling & Van Lente, 2013).
The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority commissioned the ANEMOON
foundation a follow-up survey regarding apple-snails in the Netherlands in the period June
2014 - June 2015. It contained the following main challenges and objectives:
1) Performance of an apple snail survey, in cooperation with volunteers, in Dutch Natural
Wetlands;
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2) Collaboration between the ANEMOON Foundation and Naturalis Biodiversity Centre, i.e.
maintaining an ongoing alliance with particular focus on fast DNA-analyses (by Naturalis) of
any living apple snail found in the Netherlands, including early notification of the NVWA;
3) Focusing nationwide attention to apple snails amongst volunteers and field- and areamanagers of nature reserves, national parks and of waterways and -reserves.
1) Apple snail survey
The apple snail survey contained the following elements:
• Targeted investigations – 325 km squares (completely screened)
Targeted investigations were carried out in more than 10 area's with Natural
Wetlands, (table 3.1, page 15).
• The ‘Atlasproject Nederlandse Mollusken’ (ANM) – 152 km squares (partly screened)
In this project volunteers collect information concerning the occurrence of all Dutch
molluscs. This project started in 1994, but the ANM databases also contain all available
data from before 1994. Fieldworkers are involved on voluntary basis and pass on their
observations and recordings to the ANM. Among them there are many members of the
Dutch Malacological Society (NMV), as well as other scientists and organizations
involved with research on molluscs, their biology and ecology, the ecology of water
systems and related subjects. Apple snails were integrated in this project.
• The ‘HabSlak-project’ – 161 km squares (partly screened)
Inventarisations in the framework of this project, which started in 2004, are performed
by volunteers as well as by professionals. This project is part of the NEM (Network for
Ecological Monitoring) and mainly focuses on three important molluscan species listed
in the annexes of the European ‘Habitats directive’ (formally known as Council
Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and
flora). These species are: Anisus vorticulus (ramshornsnail) Vertigo moulinsiana
(Desmoulin's whorl snail) and Vertigo angustior (narrow-mouthed whorlsnail). From
2012 onward, all known localities from earlier inventarisations (period 2004-2012) are
visited once every six years, to establish progressing or regressing trends in
occurrences. Apple snails were integrated in this project.
• Other projects – 162 km squares (partly screened)
Within the framework of other projects an additional 162 km squares were screened
on the occurrence of freshwater-molluscs, including Apple snails. For instance several
birdwatchers and researchers involved in projects for amphibians and reptiles passed
on their observations (zero-values or in Dutch 'nul-waarnemingen') to ANEMOON.
All squares combined, a total of 800 km-squares were completely and/or at least partly
screened on the occurrence of Apple snails. Figure 7 (page 16) shows a geographical overview
of the km-squares investigated in the research-period June 2014 - June 2015. Red: the 325 kmsquares that were fully covered with scrutiny. Green: the 475 km-squares that partly-screened.
No apple snails were observed during this survey.
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2) Collaboration between ANEMOON and Naturalis Biodiversity Centre.
An important element of both the first and the second survey in the Netherlands was creating
and maintaining an infrastructure for recording apple snails, consisting of an ongoing alliance
with Naturalis. The main focus lies on fast DNA-analyses (by Naturalis) of any living applesnail
found in the Netherlands and early notification of the NVWA (also by Naturalis). Once apple
snails (or/and eggs) are sighted, the ANEMOON Foundation is responsible for obtaining
supplementary information about the animals and locality. ANEMOON does the first
taxonomical screening/analyses, and registers accurate geographical coordinates and
collecting material (animals and eggs stored in alcohol in such a way that DNA-analyses is
possible). Secondly the material is transferred as soon as possible to the laboratories of
Naturalis for fast DNA-analyses. (Within 24 hours, to a maximum of 56 hours if weekends are
involved). Whether or not the identity of the Pomacea-species is established (this may take
from 3 up to 14 days), Naturalis reports coordinates and other details within 3 days to the
Netherlands Food and Consumer Product Safety Athority (NVWA), thus ensuring that
appropriate measures can be taken to contain the animals, and preventing a -furtheroutbreak or spread to other localities.
As no apple snails were found yet, the infrastructure was never put to test.

3) Nationwide attention
A special on apple snails of the ANEMOON newsletter 'Zoekbeeld' (Zoekbeeld 5(1a) was issued
in July 2015. The issue targets recorders, field-workers, volunteers and field- and areamanagers of nature reserves, national parks and of waterways and -reserves and all others
involved with recording, especially those linked with inventarisation- and monitoringschemes. Furthermore, apple snails were brought to the attention at several occasions, for
instance at the 'SOVON Day' November 29th 2014), the 'Die-hard weekend' for divers January
23rd 2015 till January 25th 2015, the 'Duikvakerbeurs' (January 31st 2015 and February 1st
2015), the 'SMP-dag' (March 15th 2015), the 'Calimari-symposium' (February 28th 2015) and the
'MOO-dag' (April 18th 2015). The species were also highlighted on the ANEMOON website, on
the Facebook-pages and through direct mail. In this way, hundreds to thousands of volunteers
actively involved with water-habitats were reached directly or indirectly.

Conclusions
• Just as the survey 2012 – 2013, no apple snails were found in The Netherlands in the
period June 2014 - June 2015 and there are no indications that Pomacea-species are
present in the Dutch waters and wetlands at present;
• The risk of introductions and establishment in Dutch waters still exist, despite the
import ban. This is due to the fact that large numbers of apple snails still live in aquaria
throughout the country.
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Annex 2: Monitoring results for the presence of Pomacea in the
Netherlands

Monitoring results for the presence of Pomacea on the territory of the Member States in 2014 - 2015
Country

Rice plots
No visual
Ha
inspections serveyed

Netherlands

Other host plants in wetlands *

Irrigation and drainage networks *

Rivers *

No
No visual
Ha
No
No visual
Ha
No
No visual
Km
outbreaks inspections serveyed outbreaks inspections serveyed outbreaks inspections serveyed
>=800

0

In order to complete the overview, and in case of findings, specify the plant genera/species found infested
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No
outbreaks

