
INLEIDING TOT DE NOMENCLATUUR 
VAN DE GASTROPODENSCHELP 

door A. W. Janssen 

Omdat de m a lacoloog bij h et gebruik van vakliteratuur 
geregeld termen tegenkomt, waarvan de betekenis hem 
niet altijd direct duidelijk is, menen wij de lezers van dienst 
te zijn m et het plaatsen van onderstaand artikel, dat wij 
dankzij d e medewerking van de schrijver mochten ontlenen 
aan d e Mededelingen van d e Werkgroep voor Tertiaire en 
Kwartaire Geologie, Vol. 5, nummer 3 + 4, november 1968. 

Het is mij gebleken dat er bij velen behoefte bestaat aan een samenvatting en 
explicatie van de meest gebruikte termen, die worden toegepast bij het beschrijven 
van gastropodenschelpen. Inderdaad is het niet altijd zonder meer duidelijk wat 
een auteur met een bepaalde uitdrukking bedoelt, ook al doordat meerdere termen 
door verschillende auteurs niet in dezelfde betekenis worden gebruikt. Dit laatste 
is vooral het geval met de uitdrukkingen di.e een b epaalde richting aanduiden. 

ALGEMENE TERMEN 

D e schelp van een ideale gastropode bestaat uit een tijdens de groei van het dier 
in diameter toenemende buis welke aan het oudste deel (top of apex ) gesloten 
is en een opening h eeft aan het jongste d eel (mondopening of apertura). 
De groei van de schelp vindt plaats door al of niet regelmatige kalkafzetting door 
d e mantel aan het uiteinde van de k a lkbuis . Gewoonlijk is deze buis in een 
r u i m tel ij k esp i r a a 1 gewonden, waarbij de win din gen tegen elkaar aan
liggen . De aanhechtingsplaats van d e windingen is op de buitenzijde dan zicht
baar als een n a a d (s u t u u r) . Verlopen de windingen (of 0 m g a n gen) vanaf 
de apex in de richting van de wijzers van de klok, dan noemt men de sch elp 
re c hts g e won den (dextral), verlopen de windingen in t egengestelde richting 
dan noemt men de schelp 1 i n ksg e won d e n (sinistral). D eze hoedanigheid is 
het best te beoordelen door de schelp met de a pex omhoog en de apertura naar 
zich toe te beoordelen. Ligt de a pertura rechts van het midden dan is de schelp 
rechtsgewonden; ligt deze links dan is de schelp linksgewonden (zie echter vooral 
ook verder bij d e bespreking van hyperstrophie). 
De denkbeeldige lijn door de apex, waar omheen de windingen van de schelp 
liggen, heet a s (a x i s). De spi 1 of col urne 11 a van d e schelp wordt gevormd 
door de wanden van de windingen die h e t dichtst bij de as liggen. Liggen de 
windingen inwendig geheel op elkaar aangesloten dan is de columella massief. 
Liggen de windingen wijder uiteen dan is de columella hol. D eze holle spil is dan 
aan de onderzijde van de schelp zichtbaar als een opening (n a veL u m bil i c u s). 
Deze opening kan echter secundair weer overdekt zijn. 
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De uiteindelijke vorm van een volwassen schelp wordt vooral bepaald door de 
relatieve toename van de diameter van de windingen, door de wijze van aan
hechting van de windingen onderling en door de vorm van de dwarsdoorsnede 
van de windingen. Is b.v. de toename van de diameter van de kalk buis zeer groot 
ten opzichte van de lengtegroei dan kan een schelp ontstaan die, ook in volwassen 
toestand, niet spiraalvormig gewonden is, maar kap v 0 I' mig (p at e 11 0 i dl. 
Dit is b.v. het geval met de schaalhoren (PatelIa). Overigens kan dit verschijnsel 
ook secundair ontstaan, doordat een spiraalvormig gewonden soort tijdens de 
evolutie het inwendige deel van de omgangen verloren heeft (b.v. Calyptraea) . 
Zelfs kunnen in een spiraal gewonden soorten inwendige schelpdelen oplossen, 
waardoor zij weer de Patella-vorm benaderen (Neritidae). 
In de meeste gevallen is op het geëxposeerde deel van de windingen een meer of 
minder gecompliceerd patroon zichtbaar, de z.g. sc u 1 P t u u r. De groei van de 
schelp is op de windingen meestal zichtbaar in de vorm van van sutuur tot sutuur 
verlopende g I' 0 e i I ij n e n. Gewoonlijk zijn deze gemakkelijk te onderscheiden 
van in dezelfde richting verlopende sculptuurelementen, doordat ze minder regel
matig zijn als gevolg van verschillen in de groeisnelheid van de schelp, welke 
weer afhankelijk is van verschillen in de biotoop (voedselhoeveelheid, temperatuur
verschillen e.d ). 
De algemene vorm van de schelp wordt door middel van enkele standaarduit
drukkingen aangegeven. De belangrijkste hiervan zijn aangegeven in afb. 3. 
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Afb. 1. Algemene teTmen. 
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Afb. 3. B elangl'ijkste sch elpvol'men. A. Convoluut; B. Linksgewonden; C. Spoel
vOTmig of fusif01'm; D. TOTenvol'mig met losliggende jongeTe omgangen; E. Coelo
conoid ( zijden concaaf in PTofiel); F. Pupoid; G. CY1'toconoid (zijden convex in 
pTofiel); H. TTOchifol'm; J. Jnvoluut; J . JsostTophisch; K. OnTegelmatig gewonden; 
L. TUTbinifoTm; M. SchijfvoTmig en linksgewonden. 

AFMETINGEN EN RICHTINGEN 

E en levende, kruipende slak draagt zijn sch elp gewoonlijk zodanig dat d e apex 
ongeveer naar achter wijst en de apertura omlaag. Wordt de schelp in deze situatie 
besch ouw d, dan kan men de apex de achterzijde noemen en d e zijde van de sch elp 
waar de apertura ligt de onderzijde, Meerdere oudere auteurs gebruikten deze en 
hiervan afgeleide uitdr ukkingen. Zij geven echter vaak aanleiding to t misver
s tanden. 
Het beste systeem is dergelijke termen te b epalen aan de hand van de meest ge
bruikelijke wijze van afbeelden van gastropodenschelpen. In het algemeen wordt 
een sche lp afgebeeld met de apex omhoog en met de apertura naar de beschouwer 
gericht (afb. 2) en wel zod a}1ig dat de suturen zoveel mogelijk als rechte lijnen 
worden weergegeven. Hierbij dient de (denkbeeldige) as als ve r tik a l e ho of d-
1 ij n. De projecties van de uiteinden van de sch elp op deze lijn vormen de hoog t e. 
De b ree d te van de sch elp wordt dan bepaald door de proj ecties van de sch elp 
op een lijn loodrecht op de hoofdas, Alle verder e afmetingen die gewen st zijn 
(hoogte der aparte w indingen, h oekmetingen e d.), moeten zoveel mogelijk op deze 
horizonta le of vertikale lijn worden gebaseerd. Wordt in een bepaalde tekst de 
w ij ze van meting niet speciaal verm eld , dan kan worden aangenomen dat dit 
systeem werd gevolgd. Soms is het echter zo dat bepaalde sch elpen niet volgen s 
dit systeem gemeten kunnen worden. Het in dergelijke gevallen gevolgde systeem 
dient duidelijk te worden beschreven. Afwijkingen van boven beschreven methode 
dienen echter tot h et u iterst noodzak elijke beperkt te blijven. 
De meest gebruikte uitdrukkingen in verband m et de richtingaanduiding zijn de 
volgende. Met betrekking tot de apex van de schelp: a p i c a a 1, en wel: naar d e 
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ape x 

Afb. 4. A. Richtingen met betTekking tot top en as: a. adapicaal, b. abapicaal, 
c. adaxiaal, d. abaxiaaL 
B . Richtingen (vaal' en achteT) oveT het schelpoppel'vlak. Mondopening: klm = 
binnenEp, kl = columeUaiTe zijde, lm = paTiëtale zijde, km = buiten lip of palatale 
zijde. 
C. SculptuU1'-elementen: e. mdiale of axiale sculptUU1'; f. spimal-sculptuUT. Deze 
kunnen ook gecombineeTd vaaTkomen (ntitsculptuU1'). 
D. VOTmen van gl'oeilijnen: g. gToeilijn flexueus; h . gToeilijn sinueus. (Zie ook 
afbeelding 9). 

top toe = a d a pi c a a 1; van de top af = a b a p i c a a 1. Met betrekking tot de 
as van de sch elp : a x i a a 1, en wel: naar de as toe = a d a x i a a 1; van de as af 
= a b a x i a a1.Sculptuurelementen die verlopen van naad tot naad, dus min of 
meer in de richting van de as, worden a x i a a 1 of rad i a a 1 genoemd. Sculpturen 
evenwijdig aan de sutuur worden spi r a a 1 genoemd (afb. 4). 
De eerder genoemde positie van de schelp bij het kruipende dier wordt nog wel 
gebruikt bij de volgende aanduidingen : de windingen volgend in de richting van 
de top = n a a r ach ter; in de richting van de mond = n a a rvo 0 r (soms ook 
wel: a per tu r a a 1). Ook wordt dit systeem nog toegepast bij de aanduiding van 
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Afb. 5. Aanduidingen 
de zijden van de schelp. 
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bepaalde zijden van de schelp, b.v. voor de aanduiding van de ligging van in
wendige plooien of tanden. De zijde van d e mondopening h eet dan ven tra a 1, 
d e tegenoverliggende zijde ("rugzijde") dor s a a 1. Met behulp hiervan kunnen 
acht verschillende posities worden aangegeven (zie afb. 5). 

WINDINGEN 

Embryonale windingen 

Bij gastropoden worden de oudste windingen reeds gevormd terwijl het dier nog 
in een embryonaal of larvestadium is. Bij veel groepen is tussen de oudere en 
jongere w indingen geen duidelijk verschil te zien, terwijl ook geen duidelijke grens 
zich tbaar is tussen de embryonale windingen en het jongere deel van de schelp. 
Bij talrijke gr oepen echter zijn de embryonale windingen duidelijk gescheiden van 
de rest van de schelp. D e grens kan bestaan uit een duidelijke groeve, verdikking 
of plotselinge verandering in de sculptuur, of anderszins. Dit duidelijk begr en sd e 
oudste deel van de sch elp noemt men pro t 0 con c h . De rest van de schelp, 
dus alle jongere windingen n a de protoconch heet tel e 0 con c h. Beide samen 
vormen de gehele schelp of h e l i coc 0 n c h . 
Steeds meer, en terecht, gaat m en er toe over, vooral in de palaeontologie waar 
het ontbreken van weke delen het zoeken naar nieuwe kenmerken stimuleert, 
om bij de bestudering van gastropoden een grote waarde te hechten aan de details 
in vorm en sculptuur van de protoconch. Immers, juist dit deel van de sch elp is 
h et minst beïnvloed door milieufactoren en zal derhalve veel specifieke kenmerken 
m et geringe variabiliteit vertonen. W anneer d e protoconch in dezelfde richting is 
gewonden als de teleoconch dan noemt men de protoconch 0 r t hos t r 0 0 p h. 
Is de protoconchwinding tegengesteld aan die van de teleoconch dan noemt men 
dit h et e ros t r 00 p h. Bestaat de protoconch uit onderling ongeveer gelijk
vormige windingen die groot in aantal zijn dan noemt men de protoconch mul t i
s p i r a a 1, in tegenstelling tot p a u c i s p i r a a 1, waar de protoconch slechts een 
of twee omgangen h eeft. Bij sommige groepen komt het verschijnsel voor dat de 
w indingen van de p rotoconch onder een hoek staan ten opzichte van de as. Bij 
veel Pyr amidellidae (Odostomia, Eulimella) maken deze windingen een hoek van 
ongeveer 90 0 met d e schelp as, b ij andere (Architectonica, Gegania) zelfs een hoek 
van 180 0

• In het laatste geval kan de top van de protoconch zichtbaar zij n in een 
w ijde navel. Soms ook is de protoconch gedeeltelijk (Actaeon) of geheel (Retusa, 

Pi, ;) 
a 

Afb, 6. PTotoconch-V01·m en. a. oTthostTOOph, mtûtispimal, kegelv07'mig; b. oTtho
stTooph, multispimal, cy linde7'voTmig ( = stylifoTm); c. o7·thostTOOph, paucispimal, 
met uitstekende nucleus; d. oTthostTooph, paucispimal, met bolvoTmige nucleus; 
e. hete7'ost7'Ooph, multispü'aal, veTzonken; f. heteTostTooph, multispiTaal, zijwaa7·ts 
gewend; g. heteTostTooph, multispimal, zijwaaTts gewend; h. hete1"OstTooph, pauci
spi mal, zijwaaTts gewend. 
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Afb. 7. P7'Otoconch ingesloten door jonge1'e windingen. 

Afb. 8. Het tellen de1' win- e 
dingen. Ve1'klaring in de tekst. 

zie afb. 7) door de jongere omgangen verborgen, en alleen zichtbaar bij voorzichtig 
wegbreken van de jongere windingen. 
Bij sommige groepen is de protoconch chitineus en dus niet fossiliseerbaar. Op de 
top van de schelp is dan een afdruk (1 i d t ek e n) hiervan zichtbaar (b.v. Scaphella) . 

Winding e n tellen 
Voor het exact tellen van de omgangen van een schelp is enige ervaring vereist. 
Het blijkt dat velen bij deze in wezen eenvoudige zaak moeilijkheden hebben. 
Men dient hiertoe, gewoonlijk bij matige tot sterke vergroting, uiteraard afhankelijk 
van de grote van de schelp, de top-zijde van de schelp van boven te bekijken. 
Het eenvoudigste is nu om het beginpunt van oe sutuur te zoeken. Vanaf dit punt 
wordt door middel van een denkbeeldige lijn de eerste halve "cirkel" van de 
sutuur aangegeven (zie vooral ook afb. 8). Plaatst men op deze lijn loodrecht een 
pijl A en laat men deze pijl vervolgens met de winding meedraaien, dan zal bij B 
de pijl weer evenwijdig zijn aan de eerste positie. Bij B is dus de eer s tew i n
din g voltooid, bij C de tweede etc. Op deze wijze tellend is het mogelijk h et 
aantal windingen tot op Ys nauwkeurig aan te geven. Gewoonlijk echter is een 
nauwkeurigheid van '4 voldoende. Bijzonder moet er op gelet worden dat de top 
van de schelp nie t gecorrodeerd (afgesleten) is, waardoor het beginpunt verkeerd 
gekozen kan worden. In het algemeen worden de windingen van de protoconch, 
voor zover deze althans duidelijk gescheiden zijn, apart opgegeven. Wanneer in 
het voorbeeld van afb. 8 de grens van de protoconch ligt bij D, dan heeft de 
protoconch dus 1 %. winding en van de teleoconch zijn er t.'t afgebeeld. Op deze 
wijze tellend wordt de gehele schelp geteld tot de mondrand toe . 

Laat ste winding 
Een geheel op zich zelf staand begrip is de term "laatste winding". Hieronder 
dient men te verstaan de laatste winding van de schelp. Hierbij begint men dus 
te tellen aan de mondrand. Deze term wordt h eel vaak gebruikt, maar heeft niets 
te maken met het tellen van de windingen De laatste winding is te herkennen 
door de mondrand naar boven (dus op de voorlaatste winding) met een denk
beeldige lijn (heel goed bruikbaar is een groeilijn! ) te verlengen (zie afb. 3 bij A). 
Deze lijn begrenst dan de gehele laatste omgang. De hoogte van de laatste omgang 
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dient dan, als andere afmetingen, geprojecteerd te worden op de as van de schelp. 
Op deze wijze kan men verhoudingen weergeven in exacte cijfers. Dergelijke 
metingen dienen echter zo mogelijk gecombineerd te worden met een opgave van 
de win din g s hoe k, te meten aan een sutuur ter plaatse van de as. 
Het gedeelte van de schelp boven de laatste omgang noemt men vaak s pi r a 
(winding) . Het gedeelte tussen laatste omgang en protoconch heet mi d d e n
win din gen (zie afb. 1) . 
Een begrip met verschillende betekenissen is de ba s i s van del a a t s t e 0 m
ga n g. Vaak wordt hieronder verstaan: het gedeelte onder de per i p her i e 
(= grootste omtrek) van de laatste omgang. Aangezien echter de plaats van de 
peripherie bij veel soorten geheel verschillend is (n.l. bij h et optreden van ge
prononceerde spiralen in de vorm van kie 1 e n e.d.) is het beter deze term als 
volgt te definiëren: de basis van de laatste omgang is dat gedeelte van de schelp 
dat ligt onder (a ba p i c a a 1) van de denkbeeldige lijn (zie afb. 1 bij A), die 
ontstaat door de sutuur naar voren toe te verlengen. Het is juist dit deel van de 
schelp dat een speciale beschouwing toekomt, aangezien het op de oudere omgangen 
steeds bedekt is door de erop volgende windingen. 

SCULPTUUR 

Hoewel ook schelpen voorkomen waarbij het oppervlak uitsluitend g roe i I ij n e n 
vertoont (voor de richtingaanduiding hiervan zie afb. 9), bezitten vele, vooral 
mariene soorten een duidelijk en soms zeer fraai patroon van gewoonlijk min of 
meer regelmatige 0 rna m e n t a ti e. In het algemeen kan men deze s c u I P t u u r 
ontleden in rad i ale (= a x i a I e) en spi r a a I e I e men ten. 
Radiale sculptuur wordt gevormd door meer of minder sterk ontwikkelde lij sten 
die verlopen van sutuur tot sutuur, dus ongeveer in de r ichting van de as. Zij 
kunnen evenwijdig aan de groeilijnen verlopen, of deze (soms plaatselijk) snijden 
onder een bepaalde hoek. Soms zijn op de schelp oude verdikte mondranden zicht-
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Afb. 9. Richtingsaanduidingen V007' 
d e g7·oeilijnen. 
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Afb. 10. V elige7' la7've van Philbertia 
(planktonisch). Let op de sculptuur van 
de sch elpwindingen. 
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baar, z.g. var i ces. Zij vertegenwoordigen de g roe i sta d i a van de schelp 
en worden eveneens tot de radiale sculptuur gerekend. Vaak treedt het verschijnsel 
op dat nabij de protoconch op een schelp radiale ribben aanwezig zijn, welke op 
de jongere omgangen vervagen. 

Spiraalsculptuur verloopt evenwijdig aan de suturen en wordt gewoonlijk be
schouwd te beginnen bij de grens met de protoconch. De spiraalsculptuur kan 
direct na deze grens of op enige afstand ervan inzetten. Ontstaat later een tweede 
serie spiralen, welke zich tussen die van de eerste serie inschuift, dan spreekt men 
van gen era tie s. Wanneer een bepaalde spiraal zich ten opzichte van de andere 
extra versterkt dan spreekt men van een kie 1 of c a rin a. 

Op de kruispunten van radiale en spiraalsculptuur kunnen zich verhevenheden 
ontwikkelen in de vorm van knobbels of stekels. Deze kunnen soms zo geaccen
tueerd zijn dat van de oorspronkelijke traliesculptuur niets meer over is. 

Soms is een schelp, behalve met de hier besproken sculptuur, overdekt met 
een z.g. sec u n d a i r e of mi c ros c u 1 p t u u r. Deze kan bestaan uit zeer fijne 
g r a nul a tie, radiale of spirale streping of anderszins. Soms is de secundaire 
sculptuur alleen met sterke vergroting zichtbaar (voorbeelden: Alvania ant
werpiensis , Te7'etia anceps). 

Op de protoconch kunnen, behalve radiale en spirale sculptuur, ook nog zeer in
gewikkelde sculptuurpatronen optreden, welke niet tot een van beide te herleiden 
zijn. Zo komt bij het genus Philbertia (zie afb. 10) b.v. een zeer fraaie sculptuur 
voor van schuine ruitjes. Ook op de protoconch kan micro sculptuur optreden. 

De termen longitudinaal en transversaal zijn uit den boze bij sculptuuraanduidingen 
omdat ze gebruikt kunnen worden in verschillende betekenissen. Zo kan bov. de 
uitdrukking "longitudinale sculptuur" overeenkomen met spiraalsculptuur, wanneer 
het "longitudinaal" (= in de lengte) betrekking h eeft op de spiraalsgewijs ge
wonden kalkbuis met apex als begin en apertura als eind. Het kan echter ook 
radiale sculptuur betekenen, wanneer het betrekking heeft op de gehele schelp 
met apex als boven- en apertUl'a als onderzijde. Men dient derhalve nooit over de 
lengte van een gastropode te spreken maar steeds over de hoog t e. Verwante 
uitdrukkingen als "lengtesculptuur", overlangs, lengte/breedte-verhouding, dwars
doorsnede" e.d. dienen geheel te worden vermeden. 

MONDOPENING 

Uitermate karakteristiek en verscheiden gevormd is de m 0 n dop en i n g of 
a per tUl' a bij gastropoden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat aan dit 
schelponderdeel bijzonder veel details kunnen worden onderscheiden. 

De rand van de apertura wordt per is t oom 0 f m 0 n dra n d genoemd, Het 
abaxiale deel ervan, verlopend van sutuur tot de basis van de columella heet 
b u i ten 1 i p. Het hiertegenover liggende deel van de apertura heet bin n e nl i p . 

Deze wordt onderscheiden in een col urne 11 a i r en een par i ë t a a 1 gedeelte 
(zie afb. 4 B: klm = binnen lip, kl = columellaire zijde, lm = pariëtale zijde. 

De buitenlip km wordt ook wel pal a tal e z ij d e genoemd. In veel gevallen is 
het pariëtale deel van de binnenlip zeer dun, zodat de schelpwand ter plaatse in 
feite bestaat uit de voorlaatste omgang. De mondrand heet dan dis con tin u e 
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Afb . 11. Mondvormen. 

a. holostomate soor t, m et onsche7'p be
grensd cal lus; 

b. siphonostomat e soort, met ver uit ge
b7'ei d , scherp beg7'ensd callus en k07·t 
k anaal ; 

c. si phonostomate soor t , m et scherp be
gr ensd ca llus en lang siph okanaal. 

of 0 n d e r bl'O k e n . Is de b innenlip duidelijk van de voorla atste om gang ge
scheid en , dan h eet de mon drand con tin u e of 0 non d e r bl'O k e n . W anneer 
het pariëta le deel over k ort e of langere afstand met de w indin g is versmolten , 
spreekt m en ','an e e 1 t (c a 11 u s of inductura ) . Dit callus kan soms zeer ver 
over de sch elp uitgebreid zijn (zie afb . 11 b) , en soms zelfs de geh ele winding be
d ekken (An cilla). Gewoonlij k ech ter bed ekt h et slechts een klein d eel van de 
laatste omgan g (afb . 11 a en c, r esp. onscher p en scherp begr en sd ). Op het 
callus kan een b ij zonder e sculp tuu r v oorkom en , m eestal in d e '.form van knobbels 
(Dist07'sio anu s is een sprekend voorbeeld ) . I s de r and van h et callus sch erp be
gr nsd , dan k an t.och de m ondr and bij een du nn e binnenlip con t inu zijn. Bij v ele 
soor ten is de m on dr an d in onvolwassen st. adi a discon tinu, in volw assen toestand 
ech ter con tinu (Pomatias el egans ). 
Aan d e onder zijde van de m ondrand k unen de binn en- en buiten lip zonder duide
lijke gr en s in elkaar overgaan . Der gelijk e sch elpen noemt men h o l 0 s to m a t a. 
Vaak echter is de m ondrand op deze plaats tot een bui s gevor m d voor h et door
lat en van de siphon. Der gelijk e soor ten n oem t m en s ip ho nos tom a t a. De 
door laatplaa ts n oemt m en s i p hon aalkana a l (ook w e l s ip h ok a n aa l, of 
k a n a a 1) . Het siphokan aal k an kort zijn (afb . 11 h) of lan g (afb. 11 C) , Sommige 
soorten h ebben op deze plaats een b ij zonder e vorming van d e mondr and die veel 
up een siphokanaal k an lijken , m aar h et n iet is (Aporrhais, T ibia) . 
Bij enkele gr oepen k omt op d e binnenli p, n abij de overgang in d e buitenlip in 
h et ad apicale d eel van de a pertUl'a een d uid elijk e knobbel of richel voor, w elk e 
m e t h e t b egin van de buitenlip een soort k an aal vormt. De b etek enis h iervan is 
n ie t bekend . Dit kanaal n oemt m en p a I' i ë tal e g I' 0 e v e. 
Meerder e groepen gastrop od en h ebben een m ondrand waarbij de buitenlip in zij 
aanzicht niet zon der meer r echt js, maal' een m eer speci fieke vorm v ertoont. 
Gew oonlij k verloopt de mondr and a ls de gr oeil ijnen en kan dan r e c h t, g e
kro md, fl ex u e u s of s inu e u s zijn (zie fig. 4 D ) . Een sinueu ze mondrand 
k omt veel voor b ij Tur r idae en bepaalde groepen Ar ch aeogast rop oda . Bij P leuro
tomar.i.a k cmt een zeer d iep e s i n u s voor, welke ontstaat doord a t d e tw ee m an tel
lappen van h et d ier ier plaatse niet zij n ver groeid . Gewoonlijk w ordt d e hierdoor 
ontstan e spleet op h et ou dere gedeelte van de schelp opgevu ld met sch elpmater iaal. 
De sp leet blij ft echter zich tbaar in d e vorm van een " lidteken", Bij Haliotes is 
éen d ergelij ke sinus vervor m d to t een r ij op en ingen, t I' e mat a genaamd. Op de 
plaat3 van d e si n us en door even tuele andere open in gen w orden door h ei dier d e 
excrementen in h et water gebracht, zodanig dat ze niet weer door de inst r oom-
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opening kunnen worden opgenomen. Dikwijls is de buitenlip van de mondrand 
verdikt en heet dan var i x (meerv. var i ces). Vaak zijn groeistadia van de 
schelp aan oude mondranden in de vorm van varices op de oudere windingen zicht
baar. Soms liggen ze steeds op eenzelfde plaats, waardoor zij samen een bepaald 
patroon vormen (Bursa) . Ook wanneer de mondrand niet verdikt is, zijn soms 
oude mondranden zichtbaar, b.v. door duidelijke groeven (Balcis) . 
Bij sommige groepen heeft de mond r and een bijzondere vorm, waarbij de buitenlip 
naar buiten (Aporrhais) of n aar binnen (Cypraea) uitgebogen kan zijn. Hee l vaak 
draagt d e binnenzijde van de mond rand c ren u 1 a tie s, ta n den of kno b
bel s. Aan de binnenzijde van de buitenlip corresponderen ze gewoonlijk met de 
spira alsculptuur op de buitenzijde. Som s echter zijn ze zeer specifiek ontwikkeld. 
Bij groepen landslakken, b.v. Pupillidae en vooral ook Clausilidae zijn deze tanden 
onmisbare deterrninatiekenmerken. Voor deze tanden en plooien is een speciale 
nomenclatuur ontwikkeld, zie hiervoor b.v. afb . 12 . De plooien op de binnenlip 
worden gewoonlijk 1 a m e 11 a e genoemd, die op d e buitenlip pI i c a e. 

lamella 

lamella infraparietalis 

lamell a supe rcolumellaris 

lamella co lum e llaris 

lamella 

lamella angularis 

pli ca superpalatalis 

V --i"bovenste plica palatalis 

"-':""--Tp lica interpalatalis 

onderste p li ca palatali s 

Afb. 12. NomencLatlL1iT van de mond bewapening bij PupiHidae . 

NAVEL OF UMBILICUUS 
Het a l of n iet wijder gewonden zijn V3n de gastropcden5chelp veroorzaakt het voor
komen van een resp. wijdere of nauwere n a vel of urn bil i c u s. Bij zeer n auw 
gewonden soorten ontbreekt de umbilicus geheel. In een wijde navel is de gehele 
w:nding van de schelp zichtbaar. De naden d ie in de navel tussen de windingen 
zichtbaar zijn noemt men n a vel s u t u u r of urn bil i cal e su t u u r. Een 
schelp waarvan de n avel geh eel open is, heet ph a n e rom ph a a 1. Is dE: navel 
opening gedeeltelijk gevuld met een spiraalvormige rib of anderszins dan noemt 
men dit hem i 0 m p h a a 1. Wanneer de navel geheel wordt gevuld dan h eet di t 
cr y p tom p h a a 1. Een bekend voorbeeld ter toeïichting : Palinices ana is in 
juveniele toestand cryptomphaal, in volwassen toestand echter hemiomphaal. 
In andere gevallen kan de navel geheel of ten dele overdekt zijn door de binnen
lip eniof het callus. Op dit verschijnsel zijn de voorgaande benamingen echter 
niet van toepassing. 
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r Bij sommige soorten is de navel door een duidelijke spiraal, k iel of n og anders 
van d e rest van d e sch elp gescheiden. M eestal is de overgang ech ter geleidelijk. 
Enkele gr oepen verton en speciale kenmerken. Bij het geslacht Natica komt een 
krachtige spiraalrib voor, welke aan het callus een kenmerkende vorm veroorzaakt. 
Deze rib heet f u n i c u 1 u s. Direct onder deze funiculus kan een duidelijke groeve 
liggen, d e n a vel g I' 0 e f. Bij Natica (die d us steeds hemiomphaal is !) wordt d e 
navel d ikwijls b egren sd door een duidelijke verdikking van de schelpwand. Dit 
heet een n a vel wa l. 
Bij bepaalde, vooral siphonostomate groepen k an onder aan de laatste omgang een 
plooi vorming optreden, welke het effect h eeft van een navel. Bij nadere bestud ering 
blijkt echter dat deze plooi a lleen op de laatste omgang voorkomt en geen relaties 
heeft m et een werkelijke navel. Een dergelijke plooi noemt men een va l s e 
n a ve l of p s e u d u rn bil i c u s; komt o.a . duidelijk voor bij TTitonaLia coe Lata! 
(Zie ook afb . 1). 

HYPERSTROPHIE 

Zoals r eeds opgemerkt zijn de m eeste gastr opoden r echtsgewonden. Sommige soor
ten of fam ilies (b.v. Triph oridae ) zijn ech ter a ls r egel linksgewonden. Zeer zelden 
komt het versch ijnsel voor dat normaal r echtsgewonden soorten linksgewonden 
zijn, of andersom. 
Rechts- of linksgewonden sch elpen zijn behalve aan de sch elp ook nog en vooral 
als zodan ig herkenbaar door hun anatomie. Bij r echtsgewonden soorten ligt ge
woon lijk de geslach tsopening aan de r echterzij de en ze dragen de sipho naar links 
gericht. 
Het m erkwaardige geval doet zich echter voor dat kennelijk linksgewonden schel
pen worden gevormd door anatomisch rechtsgewonden- georganisecrde dieren. Men 
kan die schelpen dus niet eenvoudig Jinksgewonden noemen. Het is mogelijk zich 
deze schelpen a ls rechtsgewonden voor te stellen, door aan te nemen da t de 
omgangen, in plaats van vanaf de apex linksgewonden naar onder te verlopen , 
vanaf d e apex r echtsgewonden n aar boven ver lopen (afb. 13 A en B) . E en d erge
lijk ver schijnsel h ee t h y p e r s t rop h i e . H et is duidelijk dat hyperstrophie bij 
fossie le soorten h eel moeilijk vast te stellen is, omdat de weke delen niet meer 
aanw ezig zij n . Soms is het echter toch mogelijk, n .l. wanneer het operculum be
waard is gebleven. Bij soorten die in een plat vlak gewonden zijn (p I a nor b 0 i d e 
of di s c 0 i d a I e sch elpen) is gewoonlijk a lleen anatom isch uit te maken of ze 
links- dan wel rechtsgewonden zijn. Tegen over d e term h y per s t rop h i e wordt 
de uitdrukking 0 r th 0 s t I' 0 P h i e voor h et normale geval gebruikt. Het is duide
lijk d at een en ander in precies omgekeerde richting kan voorkomen bij kennelijk 
rechtsgewonden sch elpen! 
Een fraaie overgangsserie 'Jan hy perstrophie naar orthostrophie wordt gevormd 
door soorten uit de familie Ampullaridae (afb . 13), waarbij de dieren, zoals uit 
de habitus tekeningen blijkt, steeds a natomisch r echtsgewonden-georganiseerd zijn. 
Men kan de sch elpen dan respectievelijk aanduiden met de volgend e omschrijvingen: 
A hyperstrooph, hoog kegelvormig, B hyperstrooph, laag kegelvormig, C schijf
vormig, D orthostrooph, laag k egelvormig, E orthostrooph, hoog kegelvormig . 
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Afb. 13. HypeTstTophie. Ve1'klaTing in de tekst. 0 = opeTc1tlll711. 

Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat hier bij lange na niet alle termen 
die voor gastropoden worden gebruikt zijn behandeld. Hiervoor dient men de vak
literatuur te raadplegen . Vele afbeeldingen en uitdrukkingen heb ik ontleend aan 
Brookcs Knight et all., Treatise on Invertebrate Paleontology, Part I, Mollusca I, 
New York, 1960, dat verder ook zeer aanbevelenswaardig is! 

\ ' lT.\ ~[ !\ I U\'.\ Zecbiolog: isc hc dOCUlllcnlalit.' decellibe r 1969 - Buikpotigen 80 


