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bekend

Land- en zoetwatermollusken van Terschelling

Alderia modesta

Limapontia depressa
Littorina littorea

Valvata cristata +

Hydrobia etagnorum +

Hydrobia ulvae +

Potamopyrgus jsnkinsi +

Bithynia leachii.

Bithynia tentaculata +

Assiminea grayana

Tergipes despectus

Carychium minimum +

Ovatella myosotis +

Physa acuta

Physa fontinalis +

Lymnaea truncatula +

Lymnaea palustris +

Lymnaea peregra +

Lymnaea stagnalis +

Planorbis planorbis +

Plan'orbis leucostoma +

Planorbis vortex +

Planorbis albus +

Planorbis crista' +

Segmentina complanatus

Segmentina nitida +

Cochlicopa lubrica +

Columella odentula

Vertigo antivertigo +

Vertigo pygmaea

Pupilla muscorum

Vallonia costata +

Vallonia excentrica +

Vallonia pulchella

Acanthinula aculeata

Catinella arenaria +

Succinea oblonga +

Succinea elegans +

Punctum pygmaeum +

Discus rotundatus

Arion circumscriptus +

Arion intermedius +

Arion rufus +

Vitrina pellucida +

Vitrea crystallina +

Aegopinella nitidula

Kesovitrea petronella +

Oxychilus alliarius

Oxychilus cellarius

Oxychilus draparnaudi
Zonitoides nitidus +

Limax maximus +

Deroceras lae've +

Deroceras reticulatum +

Euconulus fulvus +

Trichia hispida +

Cepaea nemoralis +

Helix aspersa +

Bphaerium corneum +

Sphaerium lacustre

Pisidium cinereum +

Pisidium nitidum +

Pisidium milium +

Pisidium subtruncatum +

Pisidium obtusale +

De met + aangeduide soorten werden opgenomen in het overzicht van VaN BENTHEM

JUÏTING (1956). In de periode 1959-1962 werden ze alle, met uitzondering van

Catinella arenaria, teruggevonden.

Acanthinula aculeata wordt gemeld in een lijst van het Centraal Systeem van

de Strandwerkgroep van de a.N.N.V. en de N.J.N. van een weiland te Formerum op

12 aug. 1947. Ik vond daar enkele exemplaren in een greppel langs een boomgaard
in de nabijheid van deze vindplaats op 29 jyli 1961.
Assiminea grayana komt voor in de Juncus gerardi-vegetatie aan de zuidzijde van de

Eerste Duintjes van de Boschplaat.

Bithynia leachii, Oxychilus alliarius en Oxychilus cellarius werden voor het eerst

vastgesteld door VaN REGTEREN aLTENa (C.B. 1956, p. 645); de eerste is alleen van

het oostelijk deel van het eiland bekend, de beide Oxychilussoorten komen op di-

verse plaatsen in de nabijheid van de dorpen en langs de hoofdweg in tuinen en

langs wegen voor. Mevr. VAN DIEREN-SIEZEN vond bovendien in 1961 Oxychilus dra-

parnaudi in een tuin te V/est-Terschelling.
Discus rotundatus kon worden vastgesteld op 17 aug. 1959 in bosjes aan de noord-

rand van het kerkhof te Hoorn en op 2 sept. 1961 onder hakhout van een omheining
in de duinen om het dorp West-Terschelling.
Helix aspersa moet al omstreeks 1930 met pootaardappelen zijn ingevoerd in West-

Terschelling (med. JONGENS, 1954). Zij komt daar nu nog voor bij de oude begraaf-

plaats, in tuinen langs duinwegen en in een tuin bij Dellewal; ■ ook werd deze soort

aangetroffen in de tuin van het eethuis het "Spyntje" te Midsland.

Aegopinella nitidula vond ik in september 1958 samen met Oxychilus alliarius en

O. cellarius in een tuin aan de noordzijde van Hoorn. Een exemplaar van Physa acuta

werd buitgemaakt in'een begroeiing van Potentilla anserina aan de NW-grens van de

Groede op de Boschplaat op 17 juli 1958. In hetzelfde millieu kwamen ook in de zo-

mer van 1962 enkele dieren voor.

Al in 1938 werd Segmentina complanatus tijdens een kamp van de Utrechtse Biologen-

vereniging bij Hoorn gevonden. In latere jaren is zij vastgesteld in het Griltje-
plak en in het Westerwiel (De Levende Natuur 62, p. 37; CB p. 646).
Pupilla muscorum werd tot nu toe in geen enkele publicatie voor Terschelling ge-
meld. Zij is echter verre van zeldzaam in duinweilanden op Oost-Terschelling en op*
sommige delen van de zuidelijke Boschplaat langs de Duintjes.
Van Columella edentula werden de eerste exemplaren gevonden op 19 aug. 1958 aan een

moerassig zijtakje van een afwateringssloot in de duinen ten NO van Oosterend. Ook

in de volgende jaren bleek zij daar aanwezig.

Tijdens een inventarisatie iri enkele plantengezelschappen aan de noordzijde van de

Boschplaat ter hoogte van paal 20 in 1951 werden in het Schoenetum Vertigo pygmaea

en Vallonia pulchella aangetroffen. Beide soorten worden ook in de Vaste Duinen

regelmatig verzameld in vochtige valleien en zelfs in kuilen van zeer geringe af-

metingen.

De naaktslakken Alderia modesta, Limapontia depressa en Tergipes despectus zijn

In C.B. 101 plaatste VADER enkele aanvullingen op de niet-marienemollusken-

fauna van de Waddeneilanden. Dit geeft mij aanleiding een korte samenvatting te

geven van de soorten, die van Terschelling bekend zijn. Hierbij zijn ook opgenomen

mollusken, aangetroffen op het land in brak en zout millieu.
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bekend van de zilte terreinen van de zuidelijke Boschplaat; Tergipes is hier echter

geen vaste bewoner, hoewel zij, eenmaal- aangevoerd, lange tijd tot ver landinwaarts

kan voorkomen.

Alderia en Limapontia handhaven zich met wisselend succes ook langs Dellewal.

VAN BENTHEM JUTTING (Basteria, 20, p. 57-59) vergeleek de molluskenfauna van Ter-

schelling met die van Texel, waarbij zij opmerkte, dat het moeilijk was een ver-

klaring te vinden voor het ontbreken van een aantal soorten op Terschelling, die

wel op Texel voorkwamen. Het is gebleken, dat de meeste van deze soorten ondertus-

sen gevonden zijn op Terschelling: Segmentina complanatus, Vertigo pygmaea, Pupilla

muscorum, Columella edentula, Vallonia pulchella, Discus rotundatus, Oxychilus

cellarius, Oxychilus alliarius, Aegopinella nitidula en Helix aspersa.

Hoewel zij faunistisch van geen belang zijn is het wel aardig nog enige curieuze

vondsten van het Noordzeestrand te noemen:
v

in gruislagen: Cochlicella acuta (collectie GORTER, GB 1956, p. 646), Pisidium

amnicum (fossiel, uit Eemlagen)
,

de tweeHydrobiasoorten, Ovatella myosotis en

Aegopinella nitidula;

los op het strand: Helix pomatia, Unio pictorum;

uit hurk: Ovatella myosotis, Pupilla muscorum en Jaminia quadridens.

J.J.C. Tanis (R.I.V.O.N.-

Biologisch Station Schellingerland)


