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Nogmaals schellinkhout

Het dijkstuk dat een eindje oostelijk van Hoorn eveneens in noord-zuid rich-

ting loopt, heb ik vluchtig onderzocht op plaatsen waar ik dacht dat ik moest zoe-

ken. Maar op dit stuk "de Lange Horn" genaamd (Hora - Hoek) heb ik geen enkel exem-

plaar van Laciniaria biplicata kunnen vinden-. Volgend voorjaar hoop ik eens een

paar dagen te kunnen besteden aan de vindplaatsen- van dit slakje om ze in kaart te

brengen.

Op het bekende plekje bij het eind van het dorp Schellinkhout is het blijkbaar

een goed milieu. Ze zitten letterlijk overal: op hout, bij voorkeur op dood vlier-

hout, op de grond, op papier, op planten, en vooral op de stenen. Op de stenen bij

het water is hier en daar wat rulle, zeer- humusrijke aarde ontstaan uit allerlei

stof, vuil en planteresten. Ook in deze aarde vond ik verscheidene exemplaren.

In tegenstelling met wat ik vorige maal schreef (C.B. no. 106 p. 1093), dat

Laciniaria lager op de glooiing zit dan Helicigona lapicida, moet ik nu mededelen,

dat dit in het algemeen wel waar is maar dat Laciniaria ook hoger 'dan Helicigona

kan voorkomen. Zelfs op de bovenste stenen bij het grastalud heb ik er gevonden.
Maar de grote concentraties zijn toch te vinden dicht bij het water. Op een stukje

steen van 10 x 10 cm telde ik wel 50 exemplaren. Dat is 2cm2 voor een slakje. Er zijn

nogal wat van dergelijke Concentraties en er zitten dan ook duizenden slakjes in

verschillende stadia van ontwikkeling: Heel kleine, peuterachtige huisjes bestaande

uit alleen maar de twee gladde topwindingen, naast andere die al één, twee of meer

windingen daarbij hebben tot ze zover zijn dat ik ze altijd maar vergelijk met mi-

niatuur roomhorentjes. Kennelijk worden jonge dieren het gehele seizoen door gebo-

ren. Deze slak is ovovivipaar.

In een bladschede van een al afstervende Bereklauw (Heracleum sphondylium) op

ca 60 cm hoogte vond ik een zestal exemplaren van Laciniaria biplicata in gezelschap

van 2 exemplaren van Trichia hispida en een stel pissebedden. In deze bladscheden

blijft wat water staan en er is wat stof en rommel in gewaaid. Het is daar wel aan-

trekkelijk voor slakken. Leuk dat ze dat gevonden hadden zo tegen de.stengel op.

Een etage hoger aan de bereklauwstengel vond ik Trichia hispida en een exemplaar

van Cepaea nemoralis, maar geen Laciniaria meer. Die bladschede was niet alleen ho-

ger maar ook droger.

Bij naarstig zoeken tussen en op de stenen naar slakken die in gezelschap van

Laciniaria leven.heb ik alleen maar enkele exemplarep..van Discus rotundatus en

Trichia hispida kunnen vinden, behoudens dan nog enkele exemplaren van Helicigona

lapicida, die ik overigens veel minder gezien heb dan vorige jaren. In een monster

humusrijke grond, thuis uitgeplozen, vond ik ook geen andere mollusken.

Boven aan de'steenglooiing, half in het gras verzamelde ik Pupilla muscorum,

Cochlicopa lubrica, Trichia hispida, Discus rotundatus, Laciniaria biplicata en

Yallonia cöstata.

Verder heb ik op mij bekende vindplaatsen nog gezocht naar Cernuella virgata
in het natte gras. Maar er was geen enkel exemplaar te vinden op plekken waar. ze

enkele jaren geleden bij honderden zaten Zouden hier soms onkruidbestrij-

dingsmiddelen eèn rol spelen ?

Ten slotte zou ik nog willen opmerken dat ik vrijwel geen 'lege huisjes van ge-

storven Laciniaria’s vond en dat de enkele die ik wel vond meestal'"ai half vérgaan

zijn. In vochtig milieu vallen ze blijkbaar spoedig uiteen.

IJmuiden, januari 1964, C. Groot

Bij een nadere beschouwing van de Molluskenfauna aan de IJsselmeerdijk in

Schellinkhout (N.H.) op 10 oktober 1963 is mij gebleken dat Laciniaria biplicata

(Mont.) maar op enkele plaatsen in zeer grote aantallen voorkomt. Op enkele meters

afstand van deze plaatsen is er niet een te vinden. Ook niet als het biotoop, al-

thans naar menselijke begrippen, hetzelfde is. Ze houden zich het liefst op onder

de vlierstruiken, die tussen de granietblokken opgekomen zijn. In mindere mate ook

onder opslag van es (Fraxinus excelsior)
.

Vlierstruiken staan er veelvuldig, maar

onder lang niet alle struiken komt Laciniaria biplicata voor.


