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Verslag excursie Castricum

De eerste terreintjes die onderzocht werden waren de bosjes langs
beide zijden van de Oude Schulpweg. Deze leverden de volgende soorten

op: Succinea oblonga, Arion intermedius, Euconulus trochiformis,

Vitrea crystallina, Retinella nitidula, Retinella hammonis,Punctum

pygmaeum,Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vallonia excentrica,

Cochlicopa lubrica, Vertigo pusilla, Columella edentula, Trichia

hispida, Arianta arbustorum en■Carychium tridentatum.

T)e wandeling werd voortgezet langs de -He lmweg waar., naast

Vitrina pellucida, Euconulus trochiformis, Pupilla muscorum en

Carychium tridentatum, oolc enkele exemplaren van Oxychilus cellarius

en Oxychilus alliarius verzameld werden. De karakteristieke knofloók-

geur van laatstgenoemde soort was duidelijk waarneembaar.

Even werden de slakken hier vergeten om een, na enig zoeken .her-

ontdekt, kunstig gewrocht staartmezennestje te bewonderen.

In een duinkom van de Oosterduinen werd gepauzeerd om de meege-

brachte boterhammen te consumeren. In dit terrein bleek Helicella

ericetorum voor te komen, naast veel dode exemplaren werd ook een

'enkel levend" 'dfier -

....

Hierna werd' dë" Rijksweg overgestoken om in het z.g. "Lrengenbos"
"dé enige tot heden boven 'het hoordz-eekanaal bekende vindplaats .van

Clausilia bidentata te~bezoekenr Déze soort-werd prompt gevonden, zij

het in veel geringer aantal •dan'de begeleidende Balea perversa, die

op vrijwel geen wilgeboom ontbrak. Andere soorten in de ze,..omgeving
"waren Succinea putris,Succinea pfeifferi (?), Succinea oblonga,

Arion circumscriptus, Limaxmaximus, Deroceras reticulatus,Deroceras

laeve,Vit rea crystallina, Oxychilus cellarius, Retinella nitidula,

Cochlicopa lubrica, Goniodiscus rotundatus,• Trichia hispida,
.

Arianta

arbustorum, Cepaea nemoralis" en Helix asper sa. In een ondiep slootje

langs een • van "de weggetjes kwam Lymnaea palustris veel voor, terwijl
het in_de droge "grëppél aa'n de overzijde van hetzelfde pad krioelde

van Lymnaea truncatula. hie t zodra was in het -slootje langs, de Hollaan

Aplexa hypnorumontdekt
,

'of Het hele gezelschap lag in-alle mogelijke

houdingen "boven het ondiepe water
,

om te trachten enkele- exemplaren
van dit slakje, dat door de donkere kleur en de fraaie glans tussen

de Lymnaea's opviel, "buit te.maken.

Als laatste terrein werd de voormalige- zanderij aan .de .overzijde

van de Rijksweg "bezocht. Dit thans weer, geheel "begroeide terrein

"bleek een rijke vindplaats van Vertigo pusilla, daarnaast kwamen ook

voor Columella edentula, Cochlicopa lubrica, Vitrea crystallina en

Vitrea contracta, welke laatste soort zich reeds in het veld goed

van de voorgaande onderscheiden liet. Het achterste gedeelte van de

zanderij bleek vrij vochtig te zijn. Hier werden Arion intermedius,

Deroceras laeve, Zonitoides nitidus, Anisus leucos toma enBathyom-

phalus contortus gevonden.
~~

Langs de duinvoet wandelend, waar terloops nog enkele Vitrea

contracta verzameld werden, werd de terugtocht naar het station aan-

vaard. Ka op een café-terrasje wat op adem te zijn gekomen, ver-

spreiden de deelnemers zich weer in alle richtingen.

W.H. Neuteboom

Begunstigd door fraai weer verzamelden zich op Zondag 8 Mei 1955

een twaalftal leden (Mevrouw Fehr, en de heren Van Regteren Altena,

Arends, Aten, Van Bruggen, Van Duuren, Van Haren, Neuteboom, Nieuwen-

huis, Prinsze, Spaink en Stiva) voor het station van Castricum, om de

provinciale waterleidingduinen in de omgeving van deze plaats malaco-

logisch te verkennen. Bij het gezelschap voegde zich ook de heer E.

Kortenoever van het P.W.N., van wiens grote terreinkennis een dank-

baar gebruik gemaakt werd.


