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Niet-mariene mollusken van de waddeneilanden

(Enkele aanvullingen)

Onderstaand lijstje is op dezelfde wijze opgezet als in v. Benthem Jutting

(1956), maar de nomenclatuur is die van de nieuwe naamlijst van de Nederlandse

land- en zootwatermollusken. Het materiaal bevindt zich in mijn verzameling.

Potamopyrgus jenkinsi (Smith)

Schiermonnikoog: In gegraven duinplassen ter hoogte van paal 9, in grote aantallen.

Planorbis contortus (Linnaeus)

Schiermonnikoog: Ondiep slootje langs Kooipad.

Planorbis planorbis (Linnaeus)

Schiermonnikoog: Niet zeldzaam in de sloten in de Banckspolder.

In de loop van de laatste jaren had ik, tijdens herhaalde bezoeken aan Vlie-

land, Terschelling en Schiermonnikoog, waarbij de wadden de voornaamste trekpleis-

ter waren, tussen de bedrijven door ook af en toe gelegenheid enige aandacht te

besteden aan de land- en zoetwatermollusken, hiertoe vooral gestimuleerd door het

artikel dienaangaande van mevr. v.d. Feen-v. Benthem Jutting (1956). Hierbij ver-

zamelde ik ook enkele malen soorten, die in bovengenoemde publicatie nog niet van

de desbetreffende eilanden zijn vermeld. Het is wellicht interessant deze hier op

te geven. In enkele gevallen betreft het soorten die al eerder in het Correspon-

dentieblad zijn vermeld. Zo noemt v. Regteren Altena (1956) Segmentina complanatus

en de beide Oxychilus-soorten van Terschelling en Schuitema (1950) vond op Schier-

monnikoog Planorbis planorbis en Vallonia excentrica. Potamopyrgus jenkinsi werd

reeds eerder van Schiermonnikoog vermeld door Mulder (1 958).
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Segmentina complanatus (Linnaeus)

Terschelling: Griltjeplak tussen Utricularia.

Vertigo pygmaea (Draparnaud)

Terschelling: Noordsvaarder, vochtig grasland aan rand van Groene Strand.

Vallonia excentrica Sterk

Schiermonnikoog: Hertenbos, duinvallei.

Oxychilus alliarius (Miller)

Vlieland: Dodemansbol, onder stenen in duinen

Terschelling: Longway bij Paviljoen, onder stenen langs het pad.

Oxychilus cellarius (Müller)

Terschelling: Hoorn, Ijsbaantje onder stenen in vochtige duinvallei.

Euconulus fulvus (Müller)

Schiermonnikoog: Hertenbo3, vochtige duinvallei.
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