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Denemarken/Zweden

door

Charles Szerkowski

Het pelikaansvoetje, Aporrhais pespelecani, was hier zeer

algemeen te vinden, van juveniele tot volwassen exemplaren, bijna

altijd vers en puntgaaf en in allerlei vormen en kleuren (ook wit

en paarsachtig). Andere buikpotigen die ik hier aantrof: Littorina

littorea, Littorina saxatilis, Epitonium turtonae, Turritella com-

munis, Lunatia alderi, Crepidula fornicata, Nassarius incrassatus,

Nassarius reticulatus en juvenielen van Buccinum undatum. Van de

tweekleppigen: doubletten van Modiolus modiolus, Arctica islandi-

ca, Cerastoderma edule en Macoma balthica en verder losse kleppen

van Heteranomia squamula, Aequipecten opercularis (juveniel),

Ostrea edulis (juveniel), Lucinoma borealis, Acanthocardia echi-

nata (veel, vers, juveniel), Clausinella fasciata, Mysia undata,

Macoma calcarea, Mactra corallina, Mya truncata en Corbula gibba.

In de zomer van 1993 hebben we in Zweden nog een aantal dagen

aan de Zweedse zuidwestkust doorgebracht: in Lysekil aan de prach-

tige Gullmarsf jord. De (graniet) kust heeft hier wel wat weg van

bepaalde delen van de Bretonse kust, maar is wat stranden betreft,

die hier trouwens schaars zijn, lang niet zo'n schelpenparadijs.

Langs het zandstrandje van de camping 'Gulmarsbaden' aan de fjord

vond ik slechts één soort buikpotige: Littorina obtusata. Aan twee-

kleppig materiaal (alleen losse kleppen): Nucula nitidosa, Nucula

pernula, Palliolum striatum/tigerinumi(?,- verweerde kleppen). Monia

squama, Astarte sulcata, Tridonta montagui, Arctica islandica

(juveniel), Lucinoma borealis, Acanthocardia echinata, Macoma cal-

carea, Mya truncata en Hiatella arctica (grote kleppen). Langs de

oevers van één van de armen van de Gullmarsf jord, ver het

binnenland in, trof ik nog doubletten aan van Cerastoderma

glaucum.

In de buurt van Lysekill (aan de overzijde van de fjord) ligt

het vissersplaatsje Fiskebackskil, waar ik de mogelijkheid had

even in de vissershaven rond te neuzen. Bij een vissershuisje op

de kade trof ik slechts een paar hoge, langgerekte exemplaren van

Buccinum undatum aan.

In Zweden hebben we verder voornamelijk van de prachtige

wildernis in het oostelijke binnenland genoten. Er bleef niet veel

tijd over om landslakken en zoetwatermollusken te verzamelen. Ik

heb ook nauwelijks iets gevonden. In de bovenloop van de rivier

Österdalalven trof ik nog wel Lymnaea peregra en Lymnaea stagnalis

aan; geen vondsten om wereldkundig te maken. Ik hoopte de beek-

parelmossel ( Margaritifera margaritifera) te kunnen verzamelen en

daar heb ik eigenlijk nog de meeste tijd in gestoken (schone,
kalkarme riviertjes doorgewaad en de omliggende oevers afge-
struind) , maar helaas geen spoor van deze in Europa steeds

zeldzamer wordende zoetwatermossel.

Op doorreis naar Zweden hebben wij in twee achtereenvolgende

jaren (1993 en 1994) een aantal nachten doorgebracht op campings

tussen de stadjes Saeby en Frederikshavn aan de noordoostkust van

Denemarken. Iets noordelijker lopen het Skagerrak en het Kattegat

in elkaar over. De campings liggen achter lage duintjes aan een

mooi zandstrand met kleine golfbrekers. Het strand is tamelijk

smal en loopt vrij steil in zee af en had een aantal malacolo-

gische verrassingen voor mij in petto.
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In juni/juli willen we weer naar Zweden en ditmaal naar het

hoge noorden. Lapland (zuidelijk deel, oostelijk van Storuman).

Ook zijn we van plan dan een doorsteek te maken naar de Noorse

kust bij Mo i Rana. Zijn er nog Cb-lezers die malacologische tips

over deze gebieden voor mij hebben? Vooral trips omtrent de

beekparelmossel zijn welkom.

lk kan helaas niet meer achterhalen welke literatuur ik heb

gebruikt om bovengenoemd materiaal te determineren, hoewel ik er

voor 'zeeschelpen' tegenwoordig meestal de 'standaardwerken' (Poppe

& Goto; Nordsieck) bij pak.
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Summary

The author describes the malagological results of two holidays in

Denmark (north-east coast) and Sweden (south-west coast) and a

few, mainly unsuccessful efforts to find freshwater-molluscs and

snails.

Figuur 1. [Behoort bij: De Bruyne, Bofiliella in Spanje en Frankrijk, pag.

91): Bofiliella subarcuata (Bofill, 1897). 1a: adult ex., Frankrijk, 500 m

zuidwest van Le Tech; 1b. topje, Spanje, bij Avinyonet, in aanspoelsel van

rivier Manol (Mei 1996).


