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Verslag van de Excursie naar Vinkeveen

22 juni 1975

Zondagochtend werd voor het N.S.-station van Ahcoude verzameld.

Gezamenlijk vertrokken we naar de. botenverhuurder: caf'é het Meertje,

in, Vinkeveen. Alvorens in dè boten te gaan, dronken we in het cafe

een kopje koffie dat ons vriendelijk door de heer Joosse werd aan-

geboden, Hierna kon de excursie echt beginnen en stapten we in de

bootjes.. Het excursieterrein'bestond uit een kleine plas: 't

Meertje, (zié plaat 1), Dit plasje ligt aan de westelijke zijde van

de Vinkeveense Plassen, waarvan het gescheiden is door de Herenweg.

Het werd gekozen Wegens-het betrekkelijk ondiepe water, (naoc, -ca,

2 m.'diep),

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling naar het plassengebied Bots-

hol te gaan, helaas zegde een week van te voren de verhuurder van

de bootjes de reservering op. Daags voor de excursie werd toen

in Vinkeveen een andere verhuurder gezocht en gevonden.
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In de oeverbegroeiing troffen we op lisdodde, waterlelie etc.

de volgende mollusken aan: Theodoxus fluviatilis, Valvata piscina-
lis Bithynia leachi, Bithynia tentaculata, Physa fontinalis,

Galba palus tris, Radix auricularia, Radix peregra, Lymnaea stagna-

lis, Anisus vortex, Bathyomphalus contortus, Planorbis carinatus,
Planorbarius corneus, en Acroloxus lacustris.

,
__

Allëgënoende so or—-

ten werden levend aangetroffen, ( opgaven van T-. Meijer en C.Vriese).
Tijdens het verzamelen was het eerst zachtjes, daarna-steeds har-

der gaan regenen. In de stromende regen werd toen toch nog in een

sloot. die.in het meertje uitkomt, een bodemmonster getrokken. Het

materiaal werd ter plaatse-op 1 mm gaas gezeefd. De zeefrest werd

thuis nog eens gespoeld en gedroogd. Het • uitzoeken van dit monster

(gezeefde fraktie ca. 1 liter) leverde de volgende soorten op: Theo-

doxus fluviatilis, Viviparus contectus, Viviparus viviparus, Valva-

ta piscinalis, Valvata cristata, Bithynia leachi, Bithynia tentacu-

lata, Marstoni opsis scholzi, Carychium tridentatu
m, Physa fontina-

lis, Physa acuta, Galba palustris,Radix auricularis, Radix peregra,

Lymnaea stagnalis, Myxas glutinosa, P lanorbis carinatus, Planorbisplanorbis,

Anisus vortex, Anisus vorticulus, Bathyomphalus contor-

tus Gyraulus albus
,

Gyraulus riparius, Armiger crista, Hippeutis

complanata, Segmentina nitida, Planorbarius corneus
,

Acroloxus

lacustris, Vertigo antivertigo, Vallonia pulchella, Zonitoides

niti dus
, Sphaerium corneum, Sphaerium corneum var., Sphaerium so-

lidum, Sphaerium lacustre, Pisidium moitessierianum
,

Pisidium ob-

tusale, Pisidium nitidu
m,

Pisidium nitidum crassa, Pisidium milium,

Pisidium subtruncatum, Pisidium pseud osphaeriu
m,

Pisidium caserta-

num, Pisidium henslowanum, Anodonta cygnea cellensis
,

Unio pictorum,

Unio tumi dus en Dreissena polymorpha. Bijna al deze soorten werden

dood verzameld in een zandige kalkslib. (opgaven van T. Meijer).
Oradat iedereen doornat geregend was en het er niet naar uit zag

dat het ,weer zo.u opklaren, besloten we naar on terug te roeien. In

het qafé hebben we tenslotte bij een warme kop soep ons meegebrachte

middageten .genuttigd, waarna ieder huiswaarts keerde.

De deelnemers aan.de excursie waren: J. Bos, J. Jooss-e, J.lands-

man, T
0 ' Meijer, fam. Nieuwenhuis (2 pers.) en C. Vries©.

Hoewel de excursie niet geheel volgens plan verlopen is,> lijkt

het de moeite .waard om in de toekomst neer roeiexcursies te houden.

Gezien de interessante vondsten in het kalkslib-nonster, besloten

enkele Amsterdamse leden (Gerrit Kroon, Win Maassen, Wilna Maassen,
Ton Meijer, Joop Renpe en C. Vriese) enkele weken later deze plaats

nog eens te bemonsteren. In grote lijnen werden natuurlijk dezelfde

soorten gevonden. Win Maassen vond hierbij nog een blauwzwart ver-

kleur! exemplaar van Lithoglyphus naticoides en Gerrit Kroon twee

exemplaren van Hydrobia stagnorum, eveneens donker verkleurd. Bo-

vendien zond Win Maassen zijn Pisidiuns op naar de heer J.G.J. Kui-

per. Deze herkende de volgende soorten: Pisidium casertanum pon-

derosum (+ 900), P. henslowanum (+ 400), P. hibernicum (b), P. mi-

lium (30)
,

P. nitidum (+ 125"), P. nitidum crassa ~f+ "^0)
>

P. obtu-

sale ( 5), P. pseudosphaerium (+"~bO), P. subtruncatum (+ 70')"," P.

subtruncatum incrassata (1) en P. supinum (4T. De getallen tussen

de haakjes geven de aantallen aan, ongerekend in losse klepjes.
Het is duidelijk dat in het nonster soorten aanwezig zijn uit zeer

uiteenlopende niljeus. Viviparus viviparus, Litho glyphus naticoi-

des, Sphaerium so lidum, Pisidium casertanum ponderosum
,

P. nitidum

crassa en V. subtruncatum
_ -.

_
.

. - — .
« _ ■

-
, t - - -

-
-

-
—

incrassata wijzen op- een afzetting uit

s.tronend water, terwijl soorten als "bv. Marstoniopsis scholzi,
Anisus vorticulus, Gyraulus riparius, Myxas glutinosa. en Pisidium

pseudosphaerium juist op stilstaand, rijk "begroeid water wijzen.
Vaarschajnlijk zijn dan ook bij de nonsternane verschillende laag-

jes door elkaar geraakt.
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Van de genoemde Sphaerium corneum var. heb ik enkele exempla-

ren afgebeeld op plaat 1. Set is een platte, vrij grote vorm die

soms- een "Spisüla li-achtig voorkomen kan krijgen. Dezelfde vorm

vond ik enkele jaren geleden ook algemeen in de "Dienen", eeri

aantal plasjes ten Oosten van Diemen bij Amsterdam. Heeft iemand

deze vorm wel eens gevonden en in wat voor soort niljeus? Zelf

vermoed ik dat deze vorm overeenkomt met Sphaerium corneum scal-

dianum, maar daar ben ik niet zeker van. Heeft 1emand™èr een me-

ning over?

Tom Meijer


