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Texel’s noordhelft, een goede vindplaats door G.M. Roding

Omdat dit deel van het eiland blijkbaar nog niet druk be- en on-

In Aug. 1936 heb ik eenige weken doorgebracht in Texel’s noord-

helft (Eyerland) en daar tal van mooie vondsten gedaan.
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der-zocht is, leek het mij niet ondienstig iets daarover (hoewel wat

laat!) te publiceeren.

Hiertoe heb ik mijn vondsten ingedeeld in twee rubrieken:

A. die van het Noordzeestrand ten N. van den Slufter;
B. die van het Waddenzee „strand" vanaf Oosterend.

In verband met de vondsten van tal van fossiele schelpen uit de

Eemlagen, dient vermeld dat die waarschijnlijk met tal van steenen

uit het keileem ter plaatse worden blootgewoeld door de zeer sterke

stroom in het Eyerlandsche gat.
De nomenclatuur is die van het Corr. blad 9/10 (Dec. 1937); de

volgorde alphabetisch gekozen.

Abra alba (A), Abra tenuis (A en B), Angulus fabula (A), Angulus
tenuis (A), Arca lactea (A), Barnea candida (A), Bittium reticulatum

(A) met var., Buccihum undatum veel juv. (A) en een fossiel (B), Car-

dium crassum (A), Cardium edule veel exx. var. rustica (A en B) 1 „ge-

snaveld" fossiel ex. van A, Cardium tuberculatum (A), Chlamys varia

(A), Clathrus clathrus (A en B), Colus gracilis (A), Crepidula forni-

cata (A en B), Cyprina islandica (A), Donax vittatus (A), Ensis ensis

(A), Hydrobia stagnalis (A en B), Hydrobia ulvae (A en B), Lepidochi-
tona cinereus (B), littorina littorea (A en B), Littorina saxatilis

rudis (B), Littorina saxatilis saxatilis (A en B), Macoma balthica (A),
Mactra corallina cinerea (A), Mactra corallina plistoneerlandica (A),
Montacuta ferruginosa (A en B), Mya arenaria (A en B), Mya truncata (A),
Mytilus edulis (A en B) ook typisch fossiele exx., Mytilus gallopro-
vincialis (B), Nassarius reticulatus (A), Natica catena (A), Natica po-
liana alderi (A), Nucella lapillus (A), Ostrea edulis (A en B), Paphia
decussata (A), Paphia pullastra (A), Paphia senescens (A), Petricola

pholadiformis (A en B), Potamopyrgus jenkinsi (slootje bij de Waal),
Retusa alba met var. (A en B), Rissoa membranacea (A), Scrobicularia

plana (A), Sepia officinalis (A), Spisula solida (A), Turritella com-

munis (A;, Zirphaea crispata (A).
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat ik "bovendien tal van

Echinoiden: Asterias rubens (L.), Ophiura texturata (Lam.), Echinocar-

dium cordatum (Penn.) en Echinocyamus pusillus (Mttll.) verzamelde, be-

nevens eenige mooie exx. van Siphonostoma typhle (L.), de Trompetter-
zeenaald.


