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Verslag excursie Enkhuizen 25 september 1955

Er werd verzameld op de IJsselmeerdijk tussen het lichtbaken

en de Gelderse Hoek bij Oosterdijk (gemeente Enkhuizen), ten

Zuiden van Medömblik bij Onderdijk (gemeente Wcrvershoof) en in

Driehuizen (gemeente Andijk). Het bleek dat Helicelia virgata in

de betrekkelijk korte.tijd van zijn bestaan in deze streek, name-

lijk sinds een honderd jaar ongeveer (ontdekt in 1874, maar toen

vermoedelijk reeds vrij lang aanwezig), zijn gebied aanzienlijk

uitgebreid heeft en dat de soort kennelijk floreert.' De var.

albovariegata werd ook op de verschillende plaatsen verzameld,

terwijl de jacht op andere vormen, zoals de albinovorm, weinig
succesvol was. Behalve genoemde Helicelia," die in groot aantal

bemachtigd kon worden, werden nog gevonden Clausilia biplicata,

Trichia hispida en Cepaea nemoralis. Ongetwijfeld geeft dit geen

juist beeld van de malacofauna van dit gebied, maar noch het weer,
noch de spaarzame treinverbindingen, lokten tot nader onderzoek.

De terugreis werd voornamelijk besteed aan het berekenen hoeveel

de kostbare Helicella per stuk gekost had.

De Heer van Hooven te Leiden slaagde er in uit ongemerkt door

de secretaris met Helicella virgata meegebrachte eieren Retinella

hammonis te kweken.

A. C. v. B.

Slechts vijf leden (de Heren Aten, Neuteboom, Nieuwenhuis,
Vriese en van Bruggen) hadden het aangedurfd om op deze sombere

dag de lange en kostbare reis naar het Hoge Noorden te maken. Zij
werden echter rijkekijk beloond, doordat hun gastvrij vervoer

werd aangeboden in de auto van de Heer Neuteboom. Zo werden zes

personen (vijf leden en een gast) in de Volkswagen geperst, die

hun comfortabel en snel langs de vindplaatsen reed. Hierbij werd

geprofiteerd van de grote terreinkennis van de leden Aten en

Neuteboom, die de plekken, die de moeite waard waren, zonder of

met weinig moeite konden vinden. Bij tijd en wijle was het weer

zo slecht, dat men o.a. gezessen lunchte in het autootje!


