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Eerste kennismaking met de Nederlandse zoetwatermollusken

door

A.D.P. van Peursen

Biotoop: Een smalle sloot langs de spoorlijn Assen-G-roningen in

de huuri van Haren. Langs de oever van de sloot lag veel dood op-

gedregd materiaal. Het water stond vrijwel stil "behalve op een punt

waar een andere sloot uitmondde. Op dit punt heb ik wat materiaal

verzameld.

Soortbeschrijving: Alle soorten zijn dood verzameld, ook de 3-

landmollusken die tussen het gedregde zoetwatermateriaal lagen.
Van enkele soorten heb ik afwijkende exemplaren gevonden, de aan-,

tallen hiervan staan tussen haakjes. De afwijkingen-zal ik onder-

aan de lijst beschrijven, - .

Soortnaam Aantal

Viviparus contectusi_(Mil *) 3
Valvata piscinalis "(Mül.) 49(16)
Bi thyna leachi (Shep. ) 5(1)
Physa acuta ( Draparnaud. ) 2

Lymnaea glabra (Mül.) 2

Lymnaea peregra (Mül.)
alleen forma ovata 6

Planorbis planorbis TL. ) 18

Planorbis contortus (L.) 12

Planorbarius corneus (I.) 11

Sphaerium corneumTE.) -3

Pisidium amnicum "(Mïïl. ) 5

Soortnaam ntal

Valvata cristata (Mül.) I

Potamopyrgus jenkinsi (Smith) 3

Bithynia tentaculata Tl.) 37(2)
Physa fontinalis TT. ) 4

Lymnaea palustris_( Mül .) 7

Lymnaea stagnalis (I.) 1

Planorbis vortex "(L.) 2

Planorbis albus "(Mül.) 3
Unio pictorium "(I.) 1

Sphaerium lacustre ( Mül .) 2

Pisidium obtusale "(Lam.j 2

Landmollusken

Succinea putris (l.) r~-

Helicigona arbustorum arbus-

torum TlT)
"

~~T

Vitrea crystallina (Mül.) 1

Beschrijving van de afwijkende vormen:

Valvata piscinalis: vorm: A. ingezonken top

B. witte kleurh'anden

C. kielvorming op de laatste winding.

Bithynia leachi: witte kleurhand in de vorm van een onduidelijke

kiel.

Bithynia tentaculata: een heel dunne witte kleurhand.

Ik hen er niet zeker van of ik wel van afwijkingen kan spreken

en zou er graag overleg over plegen met iemand die 'er meer vanaf

weet.
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Al het materiaal is dood verzameld op 04-05-1975. De vindplaats
heb ik onderzocht op aanwijzing van een N.J.N. lid.


