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Mollusken in Twente

door

G.M. Roding

Wij ontvangn dus gaarne opgaven van meerdere vindplaatsen in Twente

van de hieronder genoemde en uiteraard ook van de hier nog niet ver-

melde soorten. Voor ons doel - het nieuwe streekplan Twente - heeft

men bepaald dat tot Twente wordt gerekend het gebied mot als randge-

meenten: Vroomshoop, Den Ham, Hellendoorn/Nijverdal, Rijssen, Markelo,

Goor en Haaksbergen.

Wat de gebruikte nomenclatuur betreft:, voor de landslakken hebben we

Gittenberger, Backhuys en Ripken (1970) aangehouden, voor de zoetwater-

mollusken Janssen en Vogel (1965)*

LANDMOLLUSKEN

Pomatias elegans - niet in Twente; Rheine, Schöppingen

Carychium m. minimum - in Twente en grensgebieden algemeen

Carychium tridentatum - rond Enschede, Losser; Lage, Bentheim, Octtrup

Azeca menkeana - niet in Twente; Ochtrup

Cochlicopa lubrica - in geheel Twente en grensgebieden algemeen

Cochlicopa lubricella - (nog) niet in Twente; Deventer; Bentheim

Columella edentula - Denekamp, Losser, Goor; Bentheim, Ochtrup

Columella aspera - Losser

Truncatellina cylindrica - niet in Twente; Deventer; Bentheim, Rheine

Vertigo angustior - Denekamp

In aansluiting op onze oproep in het Correspondentieblad nr. 167, december 1975,

pag. 477, geven we bij deze een overzicht van de ons bekende vindplaatsen van

mollusken in Twente, waarbij we tevens een aanduiding geven van de ons bekende

verspreiding in het aangrenzend gebied. Het is echter duidelijk, dat in deze aan

Twente grenzende regionen tengevolge van totaal andere omstandigheden - in het

westen het stroomgebied van een grote rivier (iJssel) en over de oostgrens een

gebied met grotere kalkrijkdom - soorten voorkomen die Twente wel nimmer zullen

breiken.
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Vertigo pygmaea - rond. Denekamp en Losser

Vertigo substriata - Denekamp, Losser, Goor; "bij Deventer; Nienberge (bij Münster)
Vertigo pusilla - niet in Twente; bij Deventer

Pupilla muscorum - Delden; Deventer; Ochtrup
Vallonia c. costata - Losser, Diepenheim; Neede; Lage, Gronau, Burgsteinfurt
Vallonia excentrica - Almelo, Denekamp, Losser, Diepenheim; Deventer; Bentheim

Ochtrup

Vallonia p. pulchella - Vriezenveen, rond Almelo, Losser, Enschede, Haaksbergen;

bij Gronau en Ochtrup
Acanthinula aculeata - Denekamp, Hengelo, Losser; Deventer; aan de Dinkel ten

zuiden van Epe, Burgsteinfurt

Ena obscura - niet in Twente; bij Ochtrup en Burgsteinfurt

Succinea putris - in Twente en grensgebied algemeen

Succinea oblonga - in Twente en grensgebied algemeen

Succinea e. elegans - in oost-Twente algemeen, voorts in Haarlo; in het Duitse

grensgebied algemeen
Punctum pygmaeum - Denekamp, Losser, Karkelo; Raalte; Helbergen, Burgsteinfurt
Discus rotundatus - in geheel Twente en grensgebied algemeen
Arion circumscriptus - Do Lutte, Losser, Enschede, Delden; Bentheim, Ochtrup,

.
,

Burgsteinfurt

Arion silvaticus - nog niet in Twente, wèl aan de IJssel

Arion hortensis - Denekamp, Almelo, Enschede; aan de IJssel; Bentheim, Burg-

steinfurt

Arion intermedius - Denekamp, Almelo; aan de Ussel; Bentheim, Ochtrup,

Alstatte, Burgsteinfurt

Arion ater rufus - Denekamp, Losser, De Lutte, Ootmarsum, Almelo; Winterswijk;

Bentheim, Ochtrup, Burgsteinfurt
Arion subfucus — Denekamp, Weersclo, Almelo, Losser, Haaksbergen; aan de Ussel;

Bentheim, Welbergen, Ochtrup

Vitrina p. pellucida — in geheel Twente en het grensgebied

Phenacolimax major . - geen opgaven van en grensgebied; wèl bij MUnster

Eucobresia diaphana - geen opgaven van Twente en grensgebied; wèl bij

Lengerich

Vitrea contract a - geen opgave van Twente; wèl Bi! Winterswijk en Bentheim

Vitrea crystallina - in geheel Twente en grensgebied

Aegopinella nitidula - Benekamp, Hengelo, Losser, Goor; aan de IJsselj Lage,

Gildehaus, Bentheim, Ochtrup

Aegopinella pura - Benekamp, Be Lutte, bij Enschede; Winterswijk; Bentheim,

Ochtrup

Ne sovitre a hammonis - in geheel Twente en het grensgebied
Oxychilus alliarius - Losser, Enschede, Belden; Winterswijk; in het Buitse

grensgebied algemeen.
Oxychilus draparnaudi - Hengelo (0); Ochtrup
Oxychilus cellarius - rond Benekamp, Losser en Enschede, Hengelo, Biepenheim;

aan de IJssel; algemeen in het Buitse grensgebied

Zonitoides excavatus - Denekdmp, De Lutte; Winterswijk; Bentheimer Woud

Zonitoides nit idus - in geheel Twente en het grensgebied

Boettgerilla vermiformis - (nog) niet uit Twente beleend; Ochtrup , Lengerich
Limax cinereoniger - Ochtrup
Limac maximus - Bentheim ƒ-. 7: .

Limax tenellus - Schoonebeek; Burgsteinfurt; niet in Twente

Lehmannia marginata - niet in Twente; aan de IJssel, Winterswijk; Bentheim

Deroceras laeve - Benekamp, Be Lutte, Losser, Enschede; aan de IJssel; (nog)
niet in de Buitse grensstreek

Deroceras reticulatum - Almelo, Losser; aan de IJssel; Bentheim, Ochtrup,

Burgsteinfurt
Cecilioides acicula - Almelo; aan de LJssel} Ochtrup

Cochlodina laminata — niet in Twente en het Duitse grensgebied; wèl aan de

IJssel
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Clausilia dubis obsoleta - niet in Twente en het Duitse grensgebied.5 wèl aan de

IJssel

Clausilia b. bidentata - niet in Twente; Bentheim, Ochtrup, Burgsteinfurt

Laciniaria biplicata - niet "bekend, uit Twente en het Duitse .grensgebied; wel

langs de IJssel en bij Winterswijk

Balea perversa - niet in Twente; langs de IJssel; Bentheim
u

Helicella itala - alleen in het Duitse bovenkrijtgebied: Ochtrup, Graes enz.

Monacha cartusiana - niet in Twente en Duitse grensgebied; wel aan de IJssel

Perforatella incarnata - Denekamp, De Lutte, Losser, Haaksbergen, Diepenheim,

Goor; aan de IJssel; Bentheim, Graes, Wessum enz.

Perforatella rubiginosa - alleen langs de IJssel; niet van het Duitse grens-

gebied bekend

Trichia hispida - in geheel Twente en het grensgebied

Trichia sericea - niet uit ons land bekend; wèl van Bentheim

Helicigona a. arbustorum - Enschede, Hengelo, Diepenheim; Junne aan de Vecht,

aan de IJssel; Bentheim, Ochtrup, Burgsteinfurt

Helicigona lapicida - niet in onze provincie; Bentheim

Cepaea nemoralis - geheel Twente en het grensgebied

Cepaea hortensis - ten noorden van Losser; bij Winterswijk; Bentheim, Ochtrup,

Burgst einfurt

Helix aspersa - niet in Twente en Duits grensgebied; aan de LJssel

Helix pomatia - niet in onze provincie, tenzij uitgezet; Bentheim, Burgsteinfurt•

ZOETWATERMOLLUSKEN

De vele heldere beken die Twente eens rijk was zijn voor een groot deel gekanali-
seerd en vervuild. Gelukkig wordt de vervuiling in de laatste jaren bestreden

door de bouw van zuiveringsinstallaties, die echter nog voedselrijk gezuiverd

water afleveren. De versterkte plantengroei die daarvan het gevolg is, wordt

helaas weer dikwijls met chemische middelen bestreden, hetgeen voor de fauna

funest is. Tot circa Ï05O heeft het stroomgebied van de Dinkel in Oost-Twente

geen waterschap gekend, maar ook hier we„s de vervuiling reeds ver doorgedrongen.

Daarna is het beneden-Dinkelgebied -ten noorden ven het Lutterzand — in be-

handeling genomen, met als gevolg veel kanalisering en versterkte afwatering.

Hetzelfde lot bedreigt nu ook het boven-Dinkelgebied. Een pluspunt is echter,
dat de waterzuivering hier goede vorderingen maakt.

Bij de opgaven van vindplaatsen dienen we dus wel attent te zijn op deze

zaken. Lezen we "Dinkel", dan kan men de Betreffende soort nog niet in het ge-

hele riviertje verwachten. Voorts- zijn diverse kanalen thans voor de scheep-

vaart gesloten; zo zijn "bij het Twente-Nordhornkanaal tal van "bruggen door dammen

vervangen.

GASTROPODEN

Viviparus viviparus - Vecht, kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal

Viviparus contectus - Vecht, kan. Almelo-Nordhorn, Dinkel, bij Delden en Weerselo

Valvata cristata - Vecht, kan. Almelo-Nordhorn, bij Weerselo, Hengelo en Delden

Valvata macrostoma - bij Weerselo en Enschede

Valvata piscinalis - Vecht, Dinkel, kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal en tal

van beken

Lithoglyphus naticoides - kan. Almelo-Nordhorn

Bithynia leachi - Vecht, kan. Almelo-Nordhorn, bij Haaksbergen en Diepenheim

Bithynia tentaculata - in de meeste wateren

Aplexa hypnorum — in 's zomers va,ak droogstaande waterlopen en kolken bij
Weerselo, Losser, Oldenzaal, Lonneker en Enschede

Physa acuta - Loolee

Physa fontinalis - kan. Almelo-Nordhorn, Dinkel, diverse beken

Lymnaea truncatula - bij Lattrop, Denekamp, De Lutte, Losser, Oldenzaal,

Weerselo, Enschede, Delden
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Lymnaea glabra - als Aplexa hypn. langs de Dinkel en zijbeken, "bij Denekamp,

Losser, Oldenzaal, Lonneker, Enschede, Hengelo

Lymnaea peregra - Loolee, kan. Almelo Nordhorn, Twentekanaal, Dinkel en zij-

beken

Lymnaea stagnalis - in de meeste wateren

Myxas glutinosa - (nog) niet in Twente aangetroffen; wèl bij Winterswijk
Planorbis carinatus - kan. Alnielo-Nordhorn en bij Vriezenveen, Denekamp, Weerselo en

Hengelo

Planorbis planorbis, Planorbis leucostoma, Planorbis vortex, Planorbis

contortus en Planorbis alba zijn in de meeste wateren aangetroffen

Planorbis crista - nog niet in Twente gesignaleerd; wèl in de Gelderse

Achterhoek

Segmentina complanata - kan. Almelo-Nordhorn, Buurserbeek

Segmentina nitida - kan. Almelo-Nordhorn, Agelerbroek, Buurserbeek

Planorbarius corneus - in vrijwel alle wateren

Ancylus fluviatilis - Ruenberger en Buurserbeek

Acroloxus lacustris - kan. Almelo-Nordhorn, Agelerbroek

BIVALVEN

Unio crassus batavus - Dinkel

Unio pictorum - Dinkel, kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal

Unio tumidus - kan. Almelo-Nordhorn, Loolee en Dinkel

Anodonta anatina - Dinkel en Vecht, kan. Almelo-Nordhorr.

Anodonta cygnea - kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal, Dinkel, in diverse

vm. kleigroeven

Sphaerium corneum - Dinkel, Vecht, Loolee, Twentekanaal, tal van

"beken enz»

Sphaerium rivicola - Dinkel

Sphaerium solidum - Vecht

Sphaerium lacustre - "bij Denekamp

Pisidium amnicom - kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal, Hinkel, Buurserbeek

Pisidium moitessierianum - bij Denekamp

Pisidium supinum - Dinkel (ook de vorm inappendiculatum)
, Twentekanaal

en enkele Tselcen (o»a. Buurserbeek)
Pisidium henslowanum - Twentekanaal, Dinkel, Buurserbeek en enkele andere

Pisidium casertanum - Vecht, Twentekanaal, diverse beken

Pisidium personatum - De Lutte

Pisidium obtusale - Bergvennen

Pisidium nitidum - Dinkel (ook de vorm crassa), kan. Almelo-Nordhorn

en in enkele beken

Pisidium milium - in diverse beken

Pisidium hibernicum - Twentekanaal

Pisidium subtruncatum - Twentekanaal, Dinkel en enkele beken

Dreissena polymorpha - kan. Almelo-Nordhorn, Twentekanaal, Dinkel.
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