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De mollusken van wieringen: wnkele aanvullingen

Ons eerste verzamelpunt, was de zuid-oost zijde van het haventj'e van De Haukes.

Op de dijk, tussen he.t riet aan de voet van de dijk en op het laad-' en losterrein

werden aangetroffen: -

Bithynia tentaculata "(Linne)

Bathyomphalus contortus (Linné)
Cochlicopa lubrica (Muller)

Pupilla muscorum (Linné)

Vallonia costata (Muller)

Vallonia excentrica Sterki

Discus rotundatus (Müller)

Arion intermedius Normand

Arion rufus (Linné)

Oxychilus draparnaudi (Beek)
Zonitoides nitidus (Müller)

Deroceras laeve (Muller)

Deroceras reticulatum (Müllpr)

Lacinaria biplicata (Montagu)

Candidula intersecta (Poiret)
Cernuella virgata (Da Costa)

,

Trichia hispida (Linné)

Cepaea nemoralis (Linné)

Op verzoek van de Hongaarse malacoloog L. Pintér brachten K.H. Mienis en on-

dergetekende op 21 oktober 1968 een bezoek aan het voormalige eiland Wieringen.

Het doel van dit bezoek was het vinden van levende exemplaren van Candidula inter-

secta (Poiret) en Cernuella virgata (Da Costa). Om het rendement van dit uitstap-

je zo groot mogelijk te maken, werd tevens een onderzoek ingesteld naar de mol-

luskenfauna van het Amstelmeer. Daar hierbij enkele soorten aan het licht kwamen

die niet genoemd worden door Neuteboom (1965) en Tanis (1967) volgt hieronder een

overzicht van het verzamelde materiaal.
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Alle soorten werden levend verzameld; vier daarvan: Bathyomphalus contortus,

Arion intermedius
, Oxychilus draparnaudi en Lacinaria biplicata, zijn nieuw voor

De Haukes.

De twee-de opname vond plaats op stenen van de oeverversteviging langs het

Amstelmeer, ongeveer 100 meter van de haven van De Haukes, langs de Westerlander-

dijk. Op deze-plaats werden de volgende mollusken aangetroffen:

Theodoxus fluviatilis (Linné)
Valvata piscinalis (Müller)
Potamopyrgus jenkinsi (Smith)
Bithynia tentaculata (Linné)

Physa fontinalis (Linné)

Lymnaea (Stagnicola) palustris (Muller)

Lymnaea (Radix) auricularia (Linné)

Lymnaea (Radix) peregra (Müller)

Gyraulus albus Müller

Armiger crista (Linné)
Anodonta cygnea zellensis (Gmelin)
Dreissena polymorpha (Pallas)

Nieuw voor het Amstelmeer zijn: Lymnaea palustris, Lymnaca auricularia,

Gyraulus albus
, Armiger crista en Anodonta cyynea zellensis. Van laatstgenoemde

soort werden slechts dodo exemplaren gevonden. Zij is echter samen met Lymnaea

auricularia geheel nieuw voor de Wieringer ma.la.cofauna.

Het Lutjestrand was de derde plaats waar verzameld werd. Hier werd uitslui-

tend dood materiaal gevonden, waarvan het grootste deel behoorde tot overblijfse-

len van de oude mariene fauna, die Wieringen eens op die plaats rijk was.

Haast lege huisjes van de zoetwatergastropoden, die op de tweede vindplaats
werden aangetroffen, vonden we ook hier weer veel verso doubletten van Anodonta

cygnea zellensis.

De volgende subfossiole mariene soorten werden in het aanspoelsel aangetrof-

fen:

Littorina littorea (Linné)
Hydrobia ulvae (Pennant)
Rissoa membranacea (J. Adams)
Retusa obtusa (Montagu)

Mytilus edulis Linné

Ostrea edulis Linné

Cardium edule Linné

Venerupis pullastra (Montagu)
Petricola pholadiformis Lamarck

Spisula subtruncata (Da Costa)
Macoma balthica (Linné)

Mya arenaria Linné

Van deze 12 soorten komen er 5 niet voor op de lijst van Tanis (1967ï 259) •

Dit z-ijn: Retusa obtusa ,
Ostrea edulis

, Venerupis pullastra, Petricola pholadi-

formis en Mya arenaria. Het ligt geheel in de lijn der verwachtingen da.t we in de

toekomst zowel aan de recente molluskenfauna. als de (sub-)fossiele molluskenfauna

enige nieuwe soorten mogen toevoegen. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat een

soort als Carychium minimum Muller nog nooit op Wieringen is aangetroffen. Ook de

lijst van Eemfossielen: Bittium reticulatum (Da Costa), Nucula nucleus (Linné),
Cardium exiguum Gmelin en Corbula gibba (Olivi) vraagt om uitbreiding.
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