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De Tocht naar de Achelse Kluis

De tocht vond op 8 Mei doorgang. Deelnemenden waren de le-

den Meeuse, Neuteboom, De Smit en ondergetekende.

Sij het Trappistenklooster Achelse Kluis, waar de auto werd

achtergelaten, voegde de heer Venmans zich bij het gezelschap,
dat toen te voet verder ging.

Geruime tijd werd op verschillende plaatsen in het populie-
renbos verzameld. Op een aantal punten werd afgevallen blad

gezeefd. Het resultaat bleek ten slotte teleurstellend te zijn.
De slakkenfauna. maakte zowel wat soorten als aantal individuen

betreft een nog armere indruk dan de vorige keren. De gezochte
Helicodiscus soort kwam in dë thuis uitgezochte bodemmonsters

niet voor.

Opmerking verdient het feit, dat het hos er verzorgd uitzag,

dit in tegenstelling tot de eerste keer dat ik het bezocht,
toen ik mij, naar ik mij duidelijk herinner, moeilijk een weg

baande door de wildernis der bódembegroeiing. Thans was het

onderhout verwijderd of uitgedund, en de grond voor een groot
deel bedekt met een grasmat.

Ondanks dit povere resultaat was de tocht een succes door

verschillende belangwekkende vondsten zowel op de heen- als

op de terugreis.
Het begon bij Giesendam, waar uitgestapt werd om na te gaan

of Clausilia biplicata op de dijkglooiing voorkwam. Daar de

sooFb er niet wer'd" aangetroffen, werd het onderzoek verlegd

naar de Groogliggende slikken van de Merwede (hoknr.stafkaart
x = 117.251 y = 426,05). 'Reeds met de eerste haal van het

schepnet werden enkele levende exemplaren vanPisidium moites-

sierianum Pal. bemachtigd. Het vette slijk hoonde," met hei

bïoT;e oog-, geen spoor van molluskenleven. Na geduldig spoelen

echter leverde iedere schep enkele mollusken op. Het spoelen

en zeven was een vuil werkje. Tot aan de enkels moest met elke

schep modder over het slik gewaad worden naar een ondiep kreek-

je of de oever van de rivier. Voor een dergelijke expeditie
hadden wij niet de goede uitrusting bij ons. Een volgende keer

zou het aanbeveling verdienen een teiltje mede te nemen, waarin

de opgeschepte modder ter plaatse gespoeld zou kunnen worden.

Dat zou het heen en weer lopen over het slik en het klauteren

over de gladde stenen van de pieren onnodig maken, heel wat

tijd besparen en een modderballet voorkomen. De zeef die wij

bij ons hadden was van het type bouillonzeef met een maaswijdte

van 0.8 mm. Voor de Pisidiumjacht is dit instrument zeer ge-

schikt. Ook de kleinste soorten blijven er in achter. Zeer

jonge dieren glippen echter nog wel eens door de mazen.

Analyse van de slechts enkele liters slik die gezeefd wer-

In het Correspondentieblad nr. 32 werd op bladzijde 250

het plan bekend gemaakt tot een eendaagse excursie naar het

populierenbosje aan de Tongelreep tussen Valkenswaard en de

Achelse Kluis, waar in 1943 een onbekende Helicodiscus soort

was aangetroffen.
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den
5

leverde de volgende soorten op: Valvata pisciralis, Lym-

naea truncatula, Planorbis vortex, Pl. leucostoma,
,

_

Tosse klep-
pen van Dreissena polymorpha, Sphaerium rivicola, Sph. solidum,
Sph. corneum, Pisidium amnicum,P. henslowanum,
P. henslowanum f.

inappendiculata,Pisidium cinereum, én "Teve"nde™3"ier en van Pisi-

dium supinum,P. supinum f. inappendiculata, P. moitessierianum

CT3 exemplaren, he"j Ta Lei jfcs t van alle "Pi aidium f),P. nitidum,

P. subtruncatum f. ponderosa, P.cinereum f. ponderosa,P. cinereum

aff. f. humeriformis.

Op da terugweg werd niet ver van ■ de Achelse Kluis gestopt bij
de zg.Schafterbrug ,

om het langs de weg stromend toevoerloopje
te onderzoeken. Het behoorde tot het in het diluviale deel van

Brabant algemene type; ca. 1 meter breed, hoogstens 2 dra.diep
,

stromend water, zandige bodem met ijzeroer, en een armelijke be-

groeiing van, in dit geval, voornamelijk waterranonkel. Pisidium

cinereum was hier, zoals verwacht werd, kwantitatief de domine-

rende mollusk. In veel geringer aantal kwamen er verder nog voor

Pisidium subtruncatum en P. milium. Van .de G-astropoden werd er

alleen aangetroffen Lymnaea ovata en wel in, de, vorm met vrij

hoge winding (f. piniana ' Hazayy."
I-aar liet ons pXan was ook nog Zonitoides excavatus te verza-

melen, . v/erd cle terugreis , ■ op- aanwi jzing van de heer Vennans,via

Hilvarehbeek gemaakt.

Onderweg werden, in een droog 'eikenhakhoüfbosje langs de weg

"bij Wintelre
,

met de hand verzameldz Vitrina pellucida,
Vallonia excentrica, Fruticicola hispida, Cochlicopa lubrica en

Vertig o pygma ea.

Tussen Diesen en Hilvarenbeek onderzochten wij de rand van

een loofbos, genaamd Annanina's Rust (holtnr.x = 138.705 y =

388.60), v/aar Zonitoides excavatus
__ _ _ _

al. eens , eerder gevonden was.

Ijverig zoeken in liet rottend blad op de "bodem leverde nu .en

dan een exemplaar van de "begeerde soort op. Daarbij werd de in-

druk verkregen dat de kans op het vinden dezer Zonitoides sport
het grootst Y/as in de vegetatie van adelaarsvaren-. In deze "bio-

toop werd "bovendien sporadisch een kleine Vitrea-soort bemach-

tigd, die door haar nauwe laatste omgang reeds•in het veld het

vermoeden deed rijzen, dat wij hier met Vitrea contracta te.

doen hadden, hetgeen, thuis gekomen, inderdaad het geval bleek

te zijn.
Tientallen liters "bladgrond werden gezeefd. Uit het residu

van totaal. 4 liter werden de volgende soorten en aantallen ge-

haald. Hierbij zijn zowel jonge dieren als lege huisjes inbe-

grepen. Acanthinula aculeata _(1 ex.), Punctum pygmaeum (28 ex.)?
Columella edentula ~(4"5~ ex.~J7~ Euconulus trochiformis (39 ex.) ,

Zonitoides excavatus (60 ex. ),:Zonitoides hammonis (34 ex.)
Oxychilus alliarius (20 ex.).VitreacontractaT?2 ex.).

Taatstg.en'oemcTe soort is wST~de verrassendste vondst van

de tocht. Niet alleen geografisch doch.ook oecoiogisch werd zij.

hier in het geheel niet verwapht. Tot nu toe immers was Vitrea

contracta alleen -"bekend uit Zuid-Limburg en uit het duingebied,

wëlSë"parallel het vermoeden scheen te wettigen dat kalk in de

bodem levensvoorwaarde voor deze soort zou zijn. Haar voorkomen

echter . in gezelschap van een kalkvliedenfle soort als Zonitoides

excavatus in een milieu van adelaarsvaren, wijst op een grotere

oecoiogische amplitudo-

■Het is derhalve waarschijnlijk, dat V. contracta wijder ver-

spreid is in Nederland dan tot nu toe werd aangenomen en dat zij,

net 'name, ook voorkomt in de diluviale gebieden van het Oosten

en het. Noorden des lands. Het is daarom zaak nauwkeurig acht te

slaan op de Vitrea s die in de bossen van Friesland, Drenthe,

Cr---7:t jslel en Gelderland voorkonen, en in dit verband bijzondere

aandacht te .besteden, aan de verschillende vindplaatsen van
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Zonitoides excavatus. Ik meen mij te herinneren van een der le-

cien eens vernemen Te hebben, dat er indertijd op enkele Drent-

se vindplaatsen van de laatstgenoemde soort ook Vitrea 's ver-

zameld zijn.

Enkele exemplaren van Vitrea contracta, afkomstig van Anna-

nina's Rust "bij HilvarenFëëT, zTju als bewijs- en vergelijkings-
materiaal gedeponeerd in het Zoölogisch Museum te Amsterdam en

in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.

Ten slotte wijs ik nog even op de vondst van Acanthi nu la

aculeata in Annanina's Rust, Voor z.over mij bekend was
-

leze

soort nog niet in de provincie Noord-Brabant gesignaleerd.
Het onderhavige exemplaar is volwassen, gaaf, en levend ver-

zameld. J.G.J.Kuiper


