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Verspreidingsonderzoek van de Nederlandse mollusken

I. een landslakkenatlas in 1980?

door

W.J. Kui jper

(waarnemend coördinator Mclluskc-n-

ccnitd)

en

J. van Tol

(Centraal*Bureau Nederland van de

European InvertcLratc Survcy)

Tegelijkertijd werden er in het kader vo.n het sanenwerkings-

projekt van het Molluskenconité en het Centraal Bureau EIS-

-Nederland nog andere activiteiten ontwikkeld. Zo worden door

de heer W.H. Lanne op dit ogenblik alle gegevens va.n het ka.art-

systeen van het Molluskenconité overgebracht op ponsfornulieren,
zodat deze geautomatiseerd verwerkt kunnen v/orden. De heer

Lamme heeft ook de gegevens van de "proefsoorten" uit de collectie

van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden overgenomen

en zo zal dus van deze soorten al een beeld va.n de verspreiding
in ons land kunnen worden samengesteld. In het volgende nummer

van het Correspondentieblad zullen wij tï berichten over de tot

nu toe verzamelde gegevens. Op enkele kaartjes zullen deun de

eerste resultaten van de activiteiten van de leden te zien zijn.
Wanneer IJ binnen één week na verschijnen van dit CB Uw gegevens

opstuurt naar W.J. Kuijper, kunnen deze nog worden verwerkt en op

de kaarten.

Het zal duidelijk zijn dat de activiteiten niet moeten stoppen.

Integendeel, er is een goede aanleiding om met extra inzet

verder te werken. Sinds kort is namelijk de eerste druk van het

boek "De landslakken van Nederland" door Gittenberger, Backhuys

en Ripken uitverkocht. Inmiddels zijn de auteurs door de uitgever
benaderd om een tweede druk te verzorgen. Het ligt nu in de be-

doeling om bij deze tabel nieuwe kaartjes te vervaardigen op de

wijze van de European Invertebrate Survey (Nederland). Voordat

hiertoe wordt overgegaan zal ieder in de gelegenheid worden ge-
steld zijn waarnemingen in te sturen. Op dit ogenblik is nog
niet zeker op welke datum de bewerking zal worden afgesloten,
maar alle waarnemingen die voor 31 december 1979 zijn ingeleverd

bij één van de leden van het Molluskencomité zullen zeker nog

een plaats vinden op de nieuwe kaarten. Het invullen van de

gegevens is vooral in het begin tijdrovend en wordt door iedereen

Al weer een jaar geleden werd door de voorzitter van het Mol-

luskencomité E. Gittenberger aan alle leden van de Nederlandse

Malacologische Vereniging een brief gezonden met een nadere aan-

sporing tot het medewerken aan het onderzoek naar de verspreiding
van de Nederlandse weekdieren. In deze brief werd uiteengezet
dat het projekt in stappen zou worden ondernonen en als proef

veer de eerste rende werden gegevens van de volgende soorten

gevraagd: alle Clausiliidae, Nucella lapillus, Patella spec.,
Kellia suborbicularis en Lasea rubra. Deze ak tie heeft inder-

daad een aantal reakties opgeleverd, al is het resultaat van deze

uitgebreide opzet ons niet meegevallen.
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onderschat. Wij willen daarom ieder aansporen direkt aan het

invullen van de gegevens uit zijn privécollectie te beginnen.

Uiteraard zijn de waarnemingen van zeldzame soorten bijzonder wel-

kom, maar ook de gegevens van algemene soorten willen wij graag

ontvangen. Aan het eind van het artikel hebben we de belangrijkste

aanwijzingen voor het medewerken nog eens samengevat.
Er moet echter nog meer werk worden verricht voor het karte-

ringsprojekt. 3uiten de gegevens uit het kaartsysteem van het

MC moeten nog die uit de grote collecties van musea worden ge-

codeerd. De verwerking van het kaartsysteem komt zeker op tijd

in orde, maar die van de grote verzamelingen is minder zeker.

Wij doen hierbij dus graag een beroep op de leden die willen mede-

werken aan het overnemen van de gegevens (en zo nodig reviseren)
van de landslakken in de grote museumcollecties. Men kan dan

contact opnemen met één van ons beiden.

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat wij U voor de land-

slakken niet meer de gegevens apart per soort sullen vragen. Wij

hopen dat U dit jaar tijd vindt om alle Nederlandse vondsten en

waarnemingen op formulieren te zetten. Voor degenen die alleen

aan mariene of zoetwatermollusken werken, blijven we echter om

een beperkt aantal soorten tegelijkertijd vragen. Naast de al

eerder genoemde komen daar nu de volgende bij: (marien): Ovatella

myosotis (Muizenoortje) en Cerastoderma glaucum (Brakwaterko'k'kei),
en (zoetwater): Aplexa hypnoru

m,
Gyraulus albus, G. laevis en

G. riparius.
En" ook al heeft U maar één waarneming van één van de gevraagde

soorten, stuurt U deze dan toch in!

Wij geven U hierbij nog graag een snelle en efficiënte methode "bij

het'opnemen van Uw eigen collectiegegevens of waarnemingen: (1)
Begin met het opzoeken van de coördinaten van de door U "bezochte

vindplaatsen (de zg. matrixnumners) ,
liefst lxl krm nauwkeurig.

Tevens zoekt U de oecocode op van de vindplaatsen. Een kaart-

systeem, gerangschikt naa.r verzameldatun, blijkt hierbij veel gemak

op te leveren. (2) Werk Uw"collectie vervolgens systematisch door

en vul de gegevens van de soort en de vindplaats aan de hand van

het kaartsysteem in op de ponsfomuliereh.
Een aantal rubrieken blijkt telkens weer moeilijkheden op te le-

veren. Lees daarom eerst nauwkeurig de "Handleiding en atlas",
en let vooral op de volgende zaken: (1) Matrixnummer : De volg-
orde is eerst van boven naar beneden, dan van links naar'rechts;

(2) Plaatsnaam: Dit wil zeggen vindplaats. Vul deze zo nauw-

keurig mogelijk in, dus bijv. Pietersberg (in plaats van Maas-

tricht), Nollepier (i.p.v. Vlissingen) en Meyendel*(i.p.v.
Wassenaar); (3) Oecocode: Deze geldt voor RE, in sommige geval-
len eventueel voor RA en RX. Zeker geen oecobode invullen voor

materiaal uit aanspoelsel (RT); (4) Geneentecode : Wanneer U

deze niet kunt vinden, laat U deze rubriek blanco. Het matrix-

nummer is belangrijker dan de gemeente-code . (5) Leg (- verzame-

laar), det (= naamgever) en col (= collectie, waar zich het

materiaal bevindt) nummers. De nummers die hier moeten worden
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ingevuld zijn te vinden in de "lijst van mogelijke verzamelingen,
verzamelaars en determinatoren van Nederlandse Mollusca".

Deze is vorig jaar aan alle leden toegezonden. Voor pc-rsonen

en instellingen die hierin niet voorkonen r.ioet een nieuw num-

mer worden aangevraagd bij de eerste van ons.

Het blijkt ook problemen te geven wanneer U. zowel gegevens in

ec-n' collectie als veldwaarnemingen heeft. Dit moet U als twee

gegevens beschouwen en U vult 'dus ook twee regels op het pons-

formulier in. De aantallen die U dan "opgeeft hebben betrekking

op Uw collectie-exemplaren of het aantal dat in het veld is

waargenomen.

Tenslotte, schrijf' duidelijk en gebruik uitsluitend hoofd-

letters in blokschrift.

Bij de bewerking kunt u de volgc-nde documentatie nodig

hebben:

Handleiding en atlas voor het medewerken aan de European In-

vertebrate Survey (Penningmeester NMV, ƒ 9.00),

Janssen, A.W., 1975. Systematische lijst van Nederlandse

recente en fossiele mollusken. - Meded. Werkgr. Tert.

Kwart. Geol., 12: 115-170. (overdruk bij Penn. NMV,

.

ƒ4.00),

Bij het Centraal Bureau"Nederland van de EIS zijn gratis

verkrijgbaar:

- Etiketjes met de.tekst "Opgenomen voor EIS-Nederland"

- Ponsformulieren

- Lijst van mogelijke verzamelingen, verzamelaars en deterni-

natoren van Nederlandse Mollusca.

Belangstellenden kunnen tevens twee tot driemaal per jaar de

"Nieuwsbrief" gratis toegezonden krijgên.

Wanneer U nog problemen of vragen heeft, kunt U de auteurs

bellen of schrijven:

- W.J. Kuijper, Holbeekstraat 12, 2203 HB Noordwijk
(tel. (alleen 's avonds): 01719-16522.

- J. van Tol, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Postbus

9517, 2300 RA Leiden, tel. (alleen overdag): 071-143844.

(Dit is tevens het adres van het Centraal Bureau Nederland

van de European Invertebrate Survey.)


