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Beknopt verslag van de excursie van deNed. Malacologische Vereniging

naar de eemterreinen te Amsterdam op zondag 17 april 1955

Ér werden mooie vondsten gedaan, van de zeldzamere soorten werden

gevonden o.a. Diodora apertura, Clathrus turtonis, Chrysallida spira-

lis, Odostomia plicata, Ocenebra erinacea, Haedropleura septangularis,

Haminea navicula, Utriculus truncatulus, Cylichna cylindracea, Arca

lactea, Flexopecten flexuosa, Erycina kautskyi "TDT Mac tra glauca,
Donax variegatus, Abra tenuis, Angulus distortus, Gastrochaena dubia

en Pholas dactylus. ¥an de minder zeldzame soorten werden soms"vri'j'•

veel exemplaren gevonden, zoals van Gibbula magus, Littorina saxatilis,

Rissoa inconspicua "en. R. sarsi, Cerithiopsis tubercularis en C. minima,

Odostomia eulimoides, Turbonilla crenata e.n T. elegantissima,
_ _

'"gave ex.

van Aporrhais pespelicani, Laevicardium crassum,Mactra corallina

plistoneerlandica• en'Thracia phaseolina, terwijl het_ gewonërë"materi-

aal in grote hoeveelheden meegenomen werd. zoalsBittium reticula-

tum, Gibbula cineraria, Rissoa membranacea, Clathrus clathrus, Natica

poliana alderi,Nassarius reticulatus, Chlamys varius,Anomia ephippi-

um, Divaricella divaricata, Venus ovata, Venerupis aurea senescens

en V. decussata, enz.

Een aardxge en voor het verdere onderzoek zeer belangrijk*geble-
ken ontdekking was, dat vele oesters op dat terrein aangeboord waren

door Gastrochaena dubia, die er veelal nog in de boorgaten bleek te

zittend De gehele excursie ging toen enthousiast aan het oesters

breken, met het gevolg, dat er al spoedig een aantal doubletten van

Gastrochaena dubia gevonden werden.....Ook Hiatella arctica
_

"bleek er in

te "boren, ér werden dan ook- doublet je s. y&n. gevonden. "■

In dit verslag zijn bij lange.na biet alle soorten opgesomd, die

op de excursie gevonden werden 5' het . zou een lijst wordén 'van meer

dan honderd soorten, terwijl.ik nóg maar van een paar leden de gege-

vens heb binnengekregen. Alle vondsben o.p die excursie zullen ver-

werkt worden in het eindverslag van het Eemonderzoek. ■

G. Spaink

De opkomst was zeer goed: er waren ongeveer 25 leden en een aan-

tal gasten aanwezig. Ook het weer werkte uitstekend mee, het was droog

en zonnig met niet al te veel wind. Voor de excursie was een terrein

uitgekozen, dat volgens mijn onderzoek zuiver Eem bevatte en dat boven-

dien nog niet door de leden van de Amsterdamse Malacologische Werk-

groep bezocht was. Na enige aanwijzigingen ging ieder aan de gang met

zeven, enz.
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De heer G. Spaink, p/a Geologische Dienst, Spaarne 17, Haarlem,
verzoekt de deelnemers aan de excursie naar het Eem in Amsterdam hem

hun excursieverslagen toe te zenden; ook determinaties van moeilijke

gevallen neemt hij gaarne voor zijn rekening. Dit verzoek is dringend
in verhand met het feit, dat eerlang aan het Eemverslag "begonnen

dient te' worden.


