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De strandexcursie naar IJmuiden op 3 April 1949

Rijker aan soorten waren cle eTuérfBos'jes', waar aangetroffen
werden; Cochlicopa lubrica. Vallonia excentrica, V. costata,Verti-

go pusilla, Pupilla muscorum XmëT en jzonder parieTale tancf)"
,

Succinea oblonga, Limax maximus, Agriolimax reticulatus, Vitrina

pellucida, Hyalinia nitidula, Retinella hammonis,
Punctum pygmae-

um,Fruticicola hispida, Arianta arbustorum 'èn Cepaea nemoralis.

Op enkele punten "werden" met"~cle. zeef monsters-genomen van de

bladerbedekking onder.struiken en bomen..'Be kleinste hierboven

genoemde soorten .werden voornamelijk op. deze wijze verzameld.

Opmerkelijk wis het ontbreken van elders-, i-n duinbossen alge-

meen voorkomende sporten.als Carychium minimum, Columella eden-

tula, Acanthinula aculeata, Vertigo angustior, Gonyodiscus rotun-

datus e.a.,waardoor de mólluskenfauna van de-Gaasterbosjes een

soortenarme indruk maakt .(Men vergelijke het . resultaat met bijv.
dat van de'excursie 'naar. 4© .Waterleidingduinen , 4.10. '42, Corr.

bl .no. 20,blz .118). Op een rijt je .vermolmende boomstammen werd

nog vergeefs naar Balea •gezocht .

Zónder veel' oponthoud werd nu langs de Bosweg door de "buiten-

duinen naar het strand gewandeld. Even voorbij de zijweg naar de

Hoogovens werd aan weerszijden van de weg op de droge duinhelling

een aantal levende, mooie volwassen exemplaren van de in ons

land niet zeer algemene Helice lla caperata aangetroffen, in ge-

zelschap van Helicella ericetorum 'en Cepaea nemoralis.

Tegen een uur c"f~eëh werd hëT'strand* bereikt. Hef~~ti jdstip
was gunstig, want volgens- de geiijdentabel was het om 14.23 uur

laag water. Bovendien was er enkele' dagen'tevoren'een springtij

geweest (27 Maart), wat de kans op interessante vondsten ver-

grootte. Het doel van de tocht was de. Noorderpier van IJmuiden,

(die bij laag water onderzocht zou worden. Al verzamelend werden

'de vijf kilometers afgelegd. -Er stond een-straffe Zuidwestenwind

die veel zand opjoeg en het verzamelen moeilijk maakte. Verschei-

denen beperkten zich dan ook tot het nemen van-monsters schelp-

gruis om deze thuis uit te zoeken.

Op de Noorderpi-er werden geen belangwekkende vondsten van

mollusken gedaan. Er is ijverig gezocht naar. de in ons land zeer

zeldzame Littorina neritoides petraea,
,

die vroeger op e'en der

pieren van de- ' gelieve ningse "Haven is aangetroffen. Echter zonder

succes . :
"
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Het thuis' uitgezochte schelpgruis leverde de volgende soorten

op (Achter de namen van soorten die volgens de binnengekomen ana-

lyses slechts door een of enkele excur si's ten verzameld werden,

zijn tussen haakjes de. namen van,laatstgenoemden vermeld) g

Littorina saxatilis saxatilis (leg.v.Hoovon), L.saxatilis rudis,

L. Littorea,Hydrobia ulvae,Cingula semicostata aculeus. .
....

. .
. . _

"p-eg.v.
Hooven| v. Zijp)

,
Alvania crassa ITeg.v7Hooven,det.v.R.Altena),

Ris soa membranacea(leg.v.Bruggen) Tornus subcarinatus
_

. w

(leg.v.
Hooven),Turritella communis (leg. Kuïpe r ,Th coll". v.Brugge n), Bit-

tium reticulatum(leg.Kuiper), Clathrus clathrus,Chrysallida

decussata ("leg.v.Zijp) , Natica catena, N. poliana alderi,

Nassarius reticulatus, Philine aperta quadripartita.
_

. _ -
-

nêg .Kuiper,
ïja 'colt.v"ÊsruggelrJ Retusa alba (leg . v. Hoeven 77Mytilus edulis,

Chlamys opercularis (l;eg.■v.Hoovan) ,
Mysella bidentata,Montacuta

Het stortregende toen de excursisten zich om 10 uur op het

station te Beverwijk verzamelden en even later de bus in de rich-

ting van Wijk aan Zee namen. Enkele kilometers voor het dorpje

stapte het gezelschap uit. Te voet ging het naar de Gaasterbosjes

een binnenduinterrein dat ten dele door naaldhout, ten dele door

eikenbosjes begroeid is. Hier werden landmollusken gezocht. De

rand van het coniferenterrein leverde slechts enkele soorten op;
ih mos op losse duingrond werden er in gering aantal Pupilla mus-

corum, Vitrina pellucida en Vallonia excentrica verzameld.
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feruginosa, Cardium edule, Venus striatula
,

Paphia pullastr a,

Petricola pholadi formis, Spisula solida, S . subtruncata,Mactra

corallina cinerea, Donax vittatus,Abra alba, Macoma balthica,

Angulus fabula, A. tenuis, Ensis ensis , E. siliqua (leg.v.Zi jpT»
Mya arenarea,Zirphaea crispataTïeg.v .Bruggens "1 doublet in

stuk veen; leg.v.Eoovën) , Barnea candida ( leg.v.Bruggens 1 exem-

pi aar in .stuk veen "bij I Jmuiclen*) 7Buccinum undatum.
Met dit fraaie resultaat is wel"voldoende bewezen dat de le-

den die zich door. het slechte weer van deelneming hadden laten

weerhouden, ongelijk hadden.

Na in de luwte van een duin bij de pier de meegebrachte boter-

hammen geriuttigd te hebben en een uurtje later, onder het genot
van warme koffie, op ean terras van een restaurant te Wijk aan

Zee, nagepraat te hebben over de gedane vondsten,-werd de terug-
tocht aanvaard.

Aan deze excursie hebben deelgenomen de leden sArends, Aten,

v.Bruggen, v.Hooven, Mevr.ten Houten - Pannekoek (met 2 jeugdige
secondantjes) , Kuiper, Lacourt, Neuteboom, Nieuwenhuis, Poude-

royen, v.Regteren Altena en v.Zijp.


