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No. 185

Verslag van de excursie naar Marken

op 16 september 1978

door*

Ruud Bank

Deelnemers: (bestuur): Hopman; (leden): Aleven, Bank, Brand, Butot,
fan. Meijer (2 pers.), Neuteboon, Schrioken, Mevr. van

Seters; (introducés): Van der Mart.

Zaterdagochtend on 11 uur verzamelden de excursiegangers zich

cp de autopa.rkeerplaats op Marken. Van daaruit werd koers gezet
naa.r de Minneweg, alwaar we- bij het kleine haventje de dijk op gingen

Op het strand langs het haventje lag een dikke laag; aanspoelsel die

voornamelijk bestond uit schelpen van het Ysselneer en de voormalige
Zuiderzee. Hierin konden in het veld de volgende zoetwa.temollus-

ken gedetermineerd worden: Theodoxus fluviatilis, V iviparus vivi-

parus, Valvata piscinalis, Potamopyrgus jenkinsi (bolle en slanke

var.), Bithynia tentaculata, Lymnaea peregra, Anisus vortex,An-

cylus fluviatilis, Unio pi ctorum, Unio tumidus, Anodonta anatina,

Anodonta cygnaea zellensis. Dreissena polymorpha en Pisidium-

soorten. Onder een klein houten steigertje in het water kon als

enig levende nollusk Potamopyrgus jenkinsi (slanke vorm) worden

aangetoond.
Nadat iedereen hier was uitgekeken wandelde men naar het begin

van de Markcrwaonddijk aan de noordpunt van het eiland. Ter hoogte
van paal 72 bevindt zich een enorme hoeveelheid aangespoeld materi-

aal. Hierin werden naast de bovengenoemde soorten ook schelpen

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een weekend naar Terschel-

ling te gaan, dit kon om organisatorische redenen echter niet door-

gaan. Ter vervanging werd daarom een dagexcursie georganiseerd
naar Marken, onder leiding van W.H. Neuteboom en schrijver.
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aangetroffen van Planorbarius corneus en Pseudoanodonta complanata

(algeneen, losse kleppen en doubletten). Op stenen in het water

konen Petamopyrgus jenkinsi -(slanke vcrn), Lymnaea peregra en Dreis-

sena polymorpha aXgeneen levend voor.

On ongeveer half 1 werd gepauzeerd on de meegebrachte lunch op
de zachtglociende helling van de dijk te nuttigen. Tijdens het eten

brak er nog een kleine discussie uit over het wel en wee van het

Kaaskenswater en de hierin voorkomende Hydrobia s. Nadat iedereen

voldaan was liepen wc een eind de Markerwaarddijk op on onder de

daar aanwezige basaltblokken naar ls;ndslakken te spcurc-n. Dit le-

verde de volgende soorten cp: Cochlicopa lubrica (geen lubricella!),

Pupilla muscorum, Vallonia pulchella, Discus rotundatus, Oxychilus

draparnaudi,Deroceras reticulatum en Laciniaria biplicata..
,

Alle

soorten werden levend" verzanelcl
.

Een aantal exemplaren van Deroce-

ras reticulatum onderzocht ik anatomisch; allen bezaten de

gelobde appendix aan de top van de penis. Vallonia pulchella is

nieuw voor cle fauna van Marken, Wel was al eerder"óp deze dijk

Vallonia excentrica gevonden (Mienis, 1969), de door ons gevonden
exemplaren zijn 'echTer duidelijke pulchella.

De Markerwaarddijk herbergt echter niet alleen landslakken. Op
de oostzijde werden op basaltblokken in het water Lymnaea peregra

Ancylus fluviatilis en Dreissena polymorpha aangetroffen. De west-

zijde kon niet op zoetwaterweekdieren worden onderzocht; door de

vrij krachtige wind die er die dag stond sloegen de golven net kracht

tegen de carer op.

Daarna werd "besloten on het laatste progranna-punt te bezoeken:

de "begraafplaats van Marken zelf. Onderweg werd nog en passant

een slootje bemonsterd net a.ls resultaat (alles levend verzameld):

Bithynia tentaculata, Lymnaea peregra. Planorbis planorbis.Anisus

vortex en Bathyomphalus contortus. ïïeze laatste scortwas nog

niet eerder levend op Marken gevonden. Ze werd voor het eerst op

het eiland aangetoond op 29 mei 1977 in de vorm van één vers exem-

plaar (Bank, 1977).
Eenmaal aangekomen bij de begraafplaats bleek deze echter geslo-

ten te zijn. Na .nog even in Marken zelf rondgelopen en gezocht te

hebben (er werden zonder resultaat enige planken omgedraaid) werd

besloten on naar de verzamelplaats terug te gaan. Op de parkeer-

plaats werd van elkaar afscheid genomen, waarna iedereen huiswaarts

keerde.

Tot slot nog een kleine opmerking. Ik vind het eigenaardig dat

er nog nooit Pisidiums "binnendijks op Marken gevonden zijn. Terwijl in

de onliggende randgebieden Pisidium algemeen vocrkont, is er op

Marken zelfs nog geen losse klc-p van clit genus in een sloot aange-

troffen. Dit is verwonderlijk als non "bedenkt hoe snel Pisidiums

nieuwe gebieden kunnen koloniseren. Misschien is dit wat voer voor

Pisidiologen?
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