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Enkele zoetwatermollusken van Kreta

door

C. Szerkowski

In het riviertje dat door het dorpje Fodele (noordkust) stroomt

vond ik twee soorten zoetwaterslakken. De eerste is Melanopsis prae-

morsa. Deze soort vond ik ook leeg op een aantal stranden, in de

buurt van plaatsen waar stroompjes in zee uitmonden. De tweede is

Theodoxus anatolicus. Ik heb lang geaarzeld bij het determineren

van de schelpjes (egaal zwart en sterk glanzend), maar het boekje

van Fechter en Falkner (1990) heeft me over de streep getrokken.

De tweede plaats waar ik zoetwaterslakjes aantrof is het

Kournasmeer (noordkust), het enige echte zoetwatermeer op Kreta.

Langs de oever bij de taverne trof ik drie soorten slakjes aan. De

eerste is Theodoxus transversalis. De schelpjes behoren onmisken-

baar tot deze soort (gelig of geelbruin, soms met donkere banden).

Bours (1995) meldde deze soort ook al van Kreta. Hoewel de mij

beschikbare literatuur unaniem aangeeft dat Theodoxus transversalis

slechts in het Donaugebied voorkomt ben ik ervan overtuigd dat we

hier wel degelijk met deze soort te maken hebben. Verder vond ik

hier nog een Bythinella-achtig minislakje waar ik verder niet veel

mee kan en nog een aantal kleine exemplaren van Radix peregra.

Summary

In october 1997, the author collected five species of freshwater snails on the

Greek island of Crete. He wonders why Theodoxus transversalis is always

described in literature as a species only living in parts of the Danube river

system. He found the species in Lake Kournas on Crete. In 1995, the species

was also reported from a small river on Crete.
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In oktober 1997 hebben we twee weken op Kreta doorgebracht. Zo nu

en dan ging ik in mijn eentje op stap, op zoek naar schelpen. Ik

heb erg veel marien materiaal gevonden en ik ben nog steeds bezig

met het uitzoeken en op naam brengen hiervan. Het thuisbrengen van

de verzamelde landslakken wil nog niet erg vlotten. Over al dit

materiaal zal ik dan ook later berichten. Ik heb ook nog wat zoet-

watermollusken verzameld en daar wil ik het hier over hebben. Het

gaat slechts om vijf soorten slakjes, maar het leek me toch inte-

ressant genoeg om er even melding van te maken.


