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obliehoorntjes leven, en daarna eerst verschijnen de planten, die wij ook op het schorrengebied 
van Bath aantroffen. 

Het verschil tusschen het landwordingsproces in de Wester- en in de Ooster Schelde wordt 
dus hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit, dat het Ooster Schelde-slib zanderiger is. 

Dit zijn de resultaten van een zwerftocht van vier dagen, vroeg in April, door de slikken 
en schorren van Saeftinge en Everswaard. Is de veronderstelling, dat dit land nog niet bekend 
genoeg is, gewaagd' Wij meenen van niet. A. C. W. VAN DER VET. 
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AANTEKENINGEN OVER HET TRANS
PORT VAN ZEEMOLLUSKEN DOOR 
DRIJVENDE VOORWERPEN. 

11. 
GA S TROPODA. 

22. DIODORA APERTURA {Montagu) 
Syn.: Fissurella graeca {L.); Fissurella reticulata {F. & H.). 
Litt . : Altena (1937), p. 7; Jeffreys (1865), Vol. I I I , p. 266. 

1 ex. juv. met vleesresten van Camperduin (11-I-1936) op kurkenbos (ALTENA). 
Verspr.: Atlantische kusten van Europa en Middellandse zee. 
De overige in Nederland gevonden exx. (vnl. in Zeeland) zijn vrijwel alle fossiel. Verse exx. 

werden nooit in de aanspoelingen gevonden, waardoor het voorlopig het veiligst schijnt deze 
soort niet tot onze fauna te rekenen. 

23. PATELLA VULGATA Linné 
Van deze soort, welke op verschillende plaatsen in ons land levend voorkomt, worden ge

regeld met wier begroeide en versleten exx. gevonden, welke o.m. op grond van hun grovere 
sculptuur, wel zeker buitenlandse exx. zijn. Bovendien bezitten wij een viertal eveneens met 
wier begroeide exx., waarop Balanus perforatus {Brug.) voorkomt. Deze zijn dus zeker van 
Zuidelijke herkomst. 

24. GIBBULA UMBILICALIS {da Costa) 
Syn.: Trochus umbilicatus {Mont.). 
Litt . : Altena (1937), p. l i j Jeffreys (1865), Vol. I I I , p. 312. 

1 ex. begroeid met Fucus sp. (Camperduin-Petten, 29-IX-1935, ALTENA), na zware ZW.-
storm. 

Verspr.: Atlantische oceaan tot Kanaal, Zuidkust van Engeland en in de Middellandse zee. 
Bovengenoemd ex. is de enigste vondst van G. umbilicalis in Nederland. Wij kunnen deze 

soort dus niet tot onze fauna rekenen. 

25. TRICOLIA PULLUS PICTA {da Costa) 

Syn.: Phasianella pullus {L.). 
9 exx. juv. op kurkenbos van Camperduin (11-I-1936, ALTENA). 
Verspr.: Middellandse zee, Atlantische kusten van Europa tot Zuid-West-Engeland; een 

Zuidelijke soort dus. Overigens werden in Nederland enkele fossiele exx. in Zeeland gevonden. 
Vondsten van recente exx. in het aanspoelsel zijn uit ons land niet bekend, reden waarom wij 
deze soort niet tot de Nederlandse fauna zouden willen rekenen. 
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26. CINGULA SEMISTRIATA {Montagu) 

Syn.: Rissoa semistriata {Mont.). 
Litt.: Altena (1937), p. 16; Jeffreys (1867), Vol. IV, p. 46. 

96 exx. op kurkenbos bij Camperduin (11-I-1936, ALTENA), I ex. Wassenaarse slag(i5-X-i938 
K. & T. B.). 

Verspr.: Atlantische kusten van Europa tot IJsland; Middellandse zee. 
Daar in onze aanspoelingen geen exx. gevonden werden, die er op zouden kunnen wijzen, 

dat de soort in onze buurt leeft, moeten wij wel aannemen, dat hij hier niet inheems is. 

27. RISSOA PARVA {da Costa) 

Litt.: Dautz. & Fisch. (1912), p. 208 (var. interrupta); van Benthem Jutting (1933), p. 79; 
Altena (1937), p. 17; Jeffreys (1867), Vol. IV, p. 23. 
1 ex. op kurkenbos van Noordwijk (29-IV-1928, J. PRINS); I ex. id. van Camperduin (11-I-

1936, ALTENA) ? exx. id. van Camperduin (NEUTEBOOM). 

Verspr.: Van Russisch Lapland tot de Canarische eilanden; ook sporadisch in de Middel
landse en Adriatische zee. Levend tot op grote diepte (3236 m). Daar uit Nederland nog ver
schillende recente exx. in de schelpafzettingen zijn aangetroffen en ons land binnen het areaal 
van de soort ligt, is deze dus zonder twijfel inlands. 

28. BITTIUM RETICULATUM {da Costa) 

Syn.: Cerithium reticulatum {da C). 
Litt.: Altena (1937), p. 21; Jeffreys (1867), Vol. IV, p. 258. 

1 ex. vastgekleefd aan Himantalia sp., aangespoeld te Camperduin (29-IX-1935, ALTENA). 
Verspr.: In Noord- en Oostzee, Atlantische oceaan, Middellandse en Adriatische zee. 
Van Scheveningen en uit Zeeland zijn bovendien uit het aanspoelsel enige recente voor

werpen bekend; de soort kan dus tot onze fauna behoren. 

29. CREPIDULA FORNICATA {Linné) 

Litt.: Altena (1937), p. 29; Van Benthem Jutting (1933), p. 110. 
Langs de vastelandskust van Holland zijn verschillende exx., begroeid met wier, of vast

gehecht op drijfhout, kurken, etc. aangetroffen. De soort behoort echter sinds 1922 tot onze 
fauna en wordt geregeld levend op mosselen en oesters o.a. gevonden, vnl. in Zeeland, doch 
ook langs het overige deel van onze kust. 

30. OCENEBRA ERINACEA {Linné) 

Syn.: Murex erinaceus (Z,.). 
Litt.: Altena (1937), p. 35; Van Benthem Jutting (1933), p. 147; Jeffreys (1867), Vol. IV, p. 306. 

2 exx. juv. van kurkenbos bij Camperduin (11-1-1936, ALTENA). 
Verspr.: Middellandse zee, Atlantische kusten van Europa, Zuidelijke Noordzee. 

Verder is O. erinacea verschillende 
malen in ons aanspoelsel gevonden, doch 
dit betreft steeds versleten en fossiele 
exx. De soort is derhalve niet inlands. 

31. PHILINE ALATA {Forbes) 
Syn.: Bullaea punctata Clark 
Litt.: Altena (1937), p. 47; Van Benthem 

Jutting & Engel (1936), p. 35; Jeffreys 
(1867), Vol. IV, p. 453-
1 ex. op kurkenbos bij Camperduin 

(Neuteboom). Daar de soort bovendien 

F/C- S 

Fig. 5. I. Cingula semistriata; 2. Rissoa parva; 
3. Tricolia pullus picta; 4. Bittium reticulatum. 
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éénmaal in ons aanspoelsel gevonden werd bij Domburg (BRAKMAN) en hij o.a. in het Kanaal 
leeft, kan P. alata wellicht onder voorbehoud tot onze fauna gerekend worden. 

Bij beschouwing van deze lijst zal het opvallen, dat een bepaalde groep van mollusken, welke 
men hier wellicht in de eerste plaats zou verwachten, niet opgenomen is. Wij doelen hier n.1. 
op die soorten, welke zich in hout, veen, e.d. inboren, dus Petricola pholadiformis, de Pholadidae 
(boormossels) en de Teredinidae (paalwormen). Deze groep behoort o.i. anders opgevat te 
worden. Zij hechten zich niet vast op of tussen een of ander substraat, doch boren zich in al 
of niet drijvend materiaal in. Petricola en de Pholadidae vindt men hoofdzakelijk in veen, dat 
soortelijk zwaarder is dan water. Men treft ze echter ook wel, evenals de Teredinidae, in drijf
hout aan, waarvan de herkomst zelden te bepalen is. 

Tot slot van deze beschouwing willen wij de aandacht vestigen op enige algemene gevolg
trekkingen, welke uit bovenstaande lijst te maken zijn. 

Het totale aantal opgenoemde soorten bedraagt 31. Hiervan behoren er 10 of 32 0
0 tot de 

Gastropoda, terwijl de overige 21 of 68 "o Lamellibranchia zijn. Wanneer men nu bedenkt dat 
Winckworth in zijn naamlijst van Engelse mariene mollusca 598 soorten opsomt, waarvan 181 
of 30 % Lamellibranchia zijn en 376 of 63 u

0 Gastropoda, ligt de conclusie voor de hand, dat 
de drijvende voorwerpen verreweg de beste verspreidingsmogelijkheden bieden voor de Lamelli
branchia. De oorzaken hiervan nagaande kunnen wij in de eerste plaats vaststellen, dat op vele 
kurken, etc. aangetroffen Lamellibranchia zich door middel van de byssus of op andere wijze 
aan deze voorwerpen vasthechten. Dit zijn: 

Heteranomia squamula Mytilus galloprovincialis 
Chlamys opercularis Modiolus modiolus 
Chlamys varia Musculus marmoratus 
Chlamys tigerina Hiatella arctica 
Mytilus edulis Hiatella gallicana 

Van de overige n Lamellibranchia zijn er 3 welke buiten beschouwing blijven, aangezien 
zij dood zijn aangevoerd door wier, dat zich er op vastgehecht had. Dit zijn: 

Glycymeris glycymeris glycymeris 
Anomia ephippium 
Venus verrucosa 

De vondsten van zeer juv. exx. van Cardium echinatum en Paphia pullastra moeten als 
incidenteel beschouwd worden. In beide gevallen geldt het trouwens slechts één exemplaar. 
Aldus resten er nog 8 kleine tot zeer kleine soorten, welke in het algemeen geregeld op kurken 
voorkomen, met uitzondering van Malletia obrusa, welke wij in de systematische lijst en in de 
voorbeschouwing reeds bespraken. Ook van de 10 genoemde Gastropoda moeten wij er al 
dadelijk drie uitschakelen, welke dood zijn aangevoerd door wier, dat zich op de mollusken 
had vastgehecht, n.1.: 

Patella vulgata 
Gibbula umbilicalis 
Crepidula fornicata 

De overige werden in verse staat op een drijvend substraat aangetroffen en zijn over het 
algemeen ook kleine of juv. exx. van matig grote soorten. 

Kort samengevat zijn wij dus tot de volgende conclusies gekomen: 
a. Door drijvende voorwerpen als kurken, wier, drijfhout, sintels, enz. worden verschillende 

mariene mollusken naar onze stranden getransporteerd. 
b. De herkomst van dit aangespoelde materiaal is niet in alle gevallen met zekerheid na te gaan, 

doch op grond van verschillende gememoreerde feiten mogen wij een overwegend Zuidelijke 
herkomst veronderstellen. 
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c. Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat ook Noordelijk materiaal op onze 
stranden kan aanspoelen. 

d. Verschillende soorten welke aldus aangespoeld zijn gevonden, kunnen o.i. niet tot de recente 
Nederlandse fauna worden gerekend. Het zijn: 

Malletia obtusa Aloides gibba 
Glycymeris glycymeris glycymeris Diodora apertura 
Musculus marmoratus Gibbula umbilicalis 
Chlamys tigerina Tricolia pullus picta 
Lasaea rubra Cingula semistriata 
Tellina pygmaea Ocenebra erinacea 
Sphenia binghami 

e. Het transport biedt aan verschillende soorten de mogelijkheid zich verder te verspreiden; 
m.a.w. het kan op den duur leiden tot verrijking van onze fauna. 

ƒ. Blijkbaar bieden de kurkenbossen aan de Lamellibranchia betere transportmogelijkheden 
dan aan de Gastropoda. 

g. Het verdient aanbeveling aan vondsten op dit gebied bekendheid te geven, teneinde de 
hierboven opgestelde voorlopige lijst uit te breiden. 

In de inleiding werd reeds opgemerkt, dat de lijst natuurlijk voor uitbreiding vatbaar is. 
Om deze reden zouden wij dan ook lezers en belangstellenden, welke over andere gegevens 
en opgaven van verzameld materiaal beschikken, willen verzoeken dit niet achter te houden, 
doch het zij aan de redactie van dit blad, hetzij aan ons adres door te geven. Hierbij verzoeken 
wij dan vooral te letten op de soorten (eventueel ook het aantal) het substraat, de locatie, datum 
en weersomstandigheden. Eventuele determinaties worden gaarne door ons verricht. 
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