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Malacologische mededelingen van het eiland Texel, 3

door

J.P. Reydon en G.J.M. Visser

In oktober 1966 stierven de volwassen Arion subfuscus (Drap.). Er

Fig. 1. Copulatie van Cochlodina laminata (Mont.) Texel, 16 juli 1966

(cliché welwillend afgestaan door „De Levende Natuur”).

In onze Malacologische mededelingen, 2 (1966), maakten wij twee

vindplaatsen bekend van Clausilia bidentata (Ström) op Texel. Daar-

na hebben wij haar aanwezigheid nog in twee andere loofbosjes aan

de Dennenrand kunnen vaststellen. Ook deze bosjes worden gebruikt
voor de teelt van sneeuwklokjes.

Op 16 juli 1966 zagen wij bij regenachtig weer verscheidene Coch-

lodina laminata (Mont.), die copuleerden (fig. 1). Zij zaten daarbij

op de stammen van eiken en esdoorns vanaf de grond tot twee meter

hoog. Tevens namen wij op deze dag vele jeugdige dieren waar.
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waren nog dieren, die als ze gestrekt rondkropen, 80 mm maten. Wij
vonden in deze maand veel eitjes en jonge slakjes.

In het Molenbos bij De Cocksdorp troffen wij juli 1966 vol-

wassen exemplaren aan van Arion hortensis Fér., die tot nu toe niet

van Texel bekend was. Het Molenbos is een vrij donker en vochtig

loofbos, dat ook gebruikt wordt voor de teelt van sneeuwklokjes.
Dit bos is bekend om de grote hoeveelheid aronskelken, die daar

groeit. Dr. C. O. VAN REGTEREN ALTENA was zo vriendelijk de

determinatie na anatomisch onderzoek te bevestigen.
In een monster, dat wij reeds in 1963 hadden verzameld uit een

sloot in de Dennen, vonden wij Planorbis vortex (L.). Ook deze soort

is nieuw voor de fauna van het eiland. In 1966 troffen wij veel

dieren aan in diverse bossloten, een sloot langs de Smitsweg en bij
het Algemeen kerkhof te Den Burg.

Op 1 januari 1967 tenslotte ontdekten wij nog een nieuw fauna-

element. In een tuin in Den Burg vonden wij twee exemplaren van

Oxychilus draparnaudi (Beek). Deze zomer zal een nader onderzoek

worden ingesteld naar de verspreiding van het dier.

Tot onze vreugde konden wij met de Heer M. J. V. D. WAL in sep-

tember 1966 vele levende dieren van Rissoa membranacea (J. Ad.)
verzamelen in het boezemwater „de Bol" van de Polder het Noorden

op Texel (fig. 2). Op deze plaats hadden wij al enige jaren vergeefs
naar haar gezocht. Het is wel algemeen bekend, dat dit slakje vóór

1932 veel voorkwam in de Waddenzee en op vele plaatsen in Zee-

land, maar dat het na 1932 met het zeegras (Zostera marina) geheel
verdween. Het Hydrobiologisch Instituut te Yerseke deelde ons des-

gevraagd mee, dat de medewerkers van dit Instituut de soort nog

nooit levend in het Deltagebied hebben aangetroffen.

Op Texel werd zij voor het eerst weer binnendijks aangetroffen

bij een sluis ter hoogte van Oosterend in 1950 door J. en G. GERRITS

en R. VAN WIJK. In 1954 werd zij door de Strandwerkgroep van de

K.N.N.V. gevonden in het boezemwater „de Bol", waar zij „bij
honderden op het zeegras rondkropen" (SWENNEN, 1955). „De Bol"

was toen en ook nu nog een van de weinige groeiplaatsen van het

zeegras Zostera marina in de Waddenzee (DEN HARTOG, 1958).

In de herfst van 1966 nu vonden wij Rissoa membranacea levend in

het noordelijk deel van het boezemwater. De diertjes zaten uitslui-

tend op het zeegras, maar toen in december veel van het zeegras

afstierf, vonden wij ze ook op andere vegetatie. Het boezemwater

„de Bol" ligt langs de waddenzeedijk ten noordoosten van Ooster-

end. Het is door dijkjes in drie delen verdeeld. Het noordelijk deel is

ongeveer 2 km lang, het midden deel is klein en driehoekig en het

zuidelijk deel is ongeveer 500 m lang. In elk der drie delen groeit het

zeegras. In het midden en zuidelijk gedeelte konden wij Rissoa mem-

branacea niet vinden.
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Het is ons niet duidelijk of Rissoa membranacea tussen 1954 en

1966 niet, of zoveel minder op „de Bol" aanwezig was. Opmerkelijk
is wel, dat de hoeveelheid zeegras van jaar tot jaar schommelt. Wel

schrijft KRISTENSEN in 1959: „met het zeegras zijn de slakjes Lacuna

vincta en Rissoa membranacea kompleet verdwenen."

Volgens VAN BENTHEM JUTTING (1933) is deze laatste soort ongeveer

eenjarig en legt zij eitjes in het voorjaar. In september zou de schelp

5V2-9 iwn hoog zijn. Daarna zou zij niet veel meer groeien, maar

alleen de mondrand verdikken. De grootste horentjes, die wij op 2

november maten, waren 5V2 mm hoog en met een bijna voltooide

mondrand. De horentjes, die wij zagen, hadden nauwelijks een flauwe

aanduiding van ribben (fig. 3).

Men dient bij het bovenstaande in aanmerking te nemen, dat de

dieren hier onder min of meer ongunstige omstandigheden leven.

Het zeegras, waar de diertjes zo aan zijn gebonden, groeit er ieder

jaar met wisselend succes en het zoutgehalte is, zoals b.v. tengevolge

van de grote regenval in het najaar van 1966, aan grote dagelijkse
schommelingen onderhevig.

Het is ons niet mogelijk alle biologisch belangrijke aspecten van

het boezemwater „de Bol" op Texel op te sommen. Moge bovenge-
noemde vondst de belangrijkheid van dit gebied nog eens benadruk-

ken, nu in de naaste toekomst het op Deltahoogte brengen van de

dijken zeker ook dit gebied in gevaar zal brengen, zo al niet het

Fig. 2. Rissoa membranacea (J. Adams), exemplaar uit „de Bol”, Texel,

nov./dec. 1966.
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inpolderen van de Waddenzee het ophogen van de dijk onnodig zal

maken.

Tot slot zij hier opgemerkt, dat wij op Texel niet hebben kunnen

aantreffen: Hydrobia neglecta Muus, Leucophytia bidentata (Mont.)
en Assiminea grayana Flem.

Fig. 3. Rissoa membranacea (J. Adams), exemplaar uit „de Bol”, Texel,
nov./dec. 1966.
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English Summary

In three short papers on the Mollusca of the island of Texel we

recorded ten species new to this fauna, namely: Arion subfuscus,
A. intermedius, A. hortensis, Planorbis corneus, Cochlodina laminata,

Deroceras laeve, Planorbis vortex, Oxychilus draparnaudi and Bi-

thynia tentaculata. It is highly probable that at least the first six of

these were introduced by human agency within the last thirty years.
In 1966 we found Rissoa membranacea again in an inland water,

„de Bol”, on the island of Texel. This species has become extremely
rare in our country since the almost total disappearance of eel-grass

(Zostera marina) in 1932. „De Bol” is the only locality where Rissoa

membranacea was known to occur in the Netherlands in 1966.
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