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Voorwoord 
 
Dit is het laatste jaarverslag uit naam van de schelpenwerkgroep Delfzijl. Met ingang van 1 januari 
2012 heet de werkgroep voortaan Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland. Met deze naam 
verbinden we onze activiteiten en het woongebied van de leden meer met onze eigen regio, de 
provincies Groningen en Drenthe. De naamsverandering ging gepaard met de lancering van een 
nieuwe site: 

www.schelpenwerkgroepnoordoostnederland.nl 
 
Het weer zat in 2011 bepaald niet mee. In het vroege voorjaar was het ontzettend droog. Daarna 
gooide het regenachtige weer vanaf juni roet in het eten waardoor vele geplande excursies niet 
doorgingen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de inhoud van dit jaarverslag. Dit jaar zijn de 
bijdragen van Frits Zandvoort (Groninger kustgebied en zijn reis door Bretagne), en Robert 
Reuselaars (bijzondere vondst in Bretagne en Griekenlandreis). 
 
Desondanks wensen wij u veel leesplezier. 
 
Schelpenwerkgroep Delfzijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de volgende organisaties of werkgroepen is een exemplaar van het verslag gezonden: 

- Nederlandse Malacologische Vereniging te Amsterdam/Naturalis te Leiden; 
- Natuurmuseum te Leeuwarden; 
- De Friese schelpenwerkgroep te Leeuwarden; 
- Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel. 



 
 

 
 

 
 
 
 

Groninger kust, 2011-2012 
 

Frits Zandvoort 
 
Nu we onze naam per 1 januari 2012 veranderen in Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland (provincies 
Groningen en Drenthe) is de Groninger kust ook in onze naam de enige plek in ons ″eigen″ gebied waar we 
de zee en de mariene soorten weekdieren kunnen vinden en bestuderen (afgezien van enkele (sub)fossielen 
natuurlijk). Aan de oevers van deze provincie ligt de bakermat van onze vereniging en van mijn eigen 
interesse in schelpen en de zee. 
 
Aangezien ik redelijk intensief de Groninger kust bezoek en afzoek, en me een beetje verdiep in de 
ontwikkelingen, lijkt het me leuk om elke paar jaar alles van die periode in een artikel te verzamelen. In het 
verleden heb ik al meer over de Eemshaven en omgeving geschreven (Zandvoort 1992 & 2009). Ik beperk 
me dan niet tot schelpen alleen, want die zijn maar een onderdeel van het geheel aan biologische en fysische 
verschijnselen en kunnen we dus niet los zien van hun omgeving.  
De Eemshaven blijft één van de meest interessante onderdelen van die kust, deels vanwege de vele 
(economische) ontwikkelingen, maar ook biologisch is het interessant omdat hier veel samen komt. Bij elk 
getij komt het heldere zoute Noordzeewater hier binnen, in de haven is het diep dus komt het water tot rust 
en is het redelijk helder. Aan de buitenzijde spoelt van alles aan omdat de Eemshaven toch een soort obstakel 
is voor al dat drijvende spul.  
 
Toch valt daarbuiten ook voldoende te beleven. Het drijvende aanspoelsel komt dan meestal ergens van de 
Waddenzee, maar soms van verder. Zo vond ik op 5 maart 2011 bij Ladysmith (of Voolhok, ten Noorden van 
Delfzijl) een stuk van een jerrycan met daarop 2 levende muiltjes Crepidula fornicata, 4 soorten zeepokken 
en 3 soorten kokerwormen. Dat duidt op aanvoer van ver. 
 
De zeepokken waren Balanus crenatus, B. perforatus, B. balanoides en de bizarre Verruca stroemia. De 
kokerwormen zijn lastiger te determineren, alleen de lege kokers zaten er nog op, maar ik kom met wat 
rondneuzen op internet (MarLIN is een goede website) toch op wat namen. Meest waarschijnlijk waren het 
de kokerwormen Sabella cf. pavonina (leerachtige kokertjes), Pomatoceros cf. triqueter (kalkkokerwormen) 
en Sabellaria spinosa (harde kokertjes van zandkorreltjes die vastgekit zaten op het plastic). 
 

 
Fig 1 Crepidula fornicata levend aangespeold      fig 2 kokerwormen op dezelfde jerrycan  
bij Ladysmith 
 
De schermdijk bij Delfzijl levert regelmatig aangespoelde hydroidpoliepen op, zowel zeecypres (Sertularia 
cupressina, zeer algemeen) als af en toe de penneschaft (Tubularia cf. indivisa). De schelpen daar zijn wat 
je kan verwachten aan de waddenkust. 



 
 

 
 

 
Fig 3 Sertulatia cupressina bij Delfzijl       fig 4 Bruinvis restant bij Delfzijl 
 
In 2010 waren er nog veel aangespoelde dode zeehonden, ik heb er wel 6 of 7 gezien langs de Groninger 
kust. In 2011 zijn er in Nederland een record aantal bruinvissen aangespoeld, ikzelf vond er één bij Delfzijl, 
of wat er van over was, op 30 april 2011. Er is zelfs een koppel bruinvissen gezien in de haven van Delfzijl.  
 
De zeeklit ligt regelmatig bij aanlandige wind in de spoelhoek ten westen van de Eemshaven als kale skelet 
of delen daarvan, maar op13 maart 2010 lagen er erg veel en allemaal nog vol met stekels en  stinkend vers 
zal ik maar zeggen. Ze waren ook opvallend veel groter dan normaal (4-5 cm lang, normal 2-3 cm). Ik vraag 
me af of deze exemplaren uit de Waddenzee komen of van verder weg. 
 
In het vorige jaarverslag noemde ik nog dat Abra tenuis nooit werd gevonden, en toen plotseling opdook bij 
de Eemshaven (22 januari 2011). Nu lijkt het alsof het een algemene verschijning is, want ik heb hem 
meerdere malen gevonden, en altijd meerdere exemplaren tegelijk. Bijvoorbeeld op 16 april 2011, 7 
doubletten tijdens een wandeling van Eemshaven naar Noordkaap (ook een muiltje gevonden). En op 16 juli 
2011, zeer veel doubletten aan de westkant van de Eemshaven.  
 
Diezelfde dag heb ik daar ook hout met paalworm doubletten gevonden en dat lag er op 13 augustus weer. In 
2010 lag er op 3 juli zeer veel hout met paalwormen en zelfs een zwart stuk hout met ruwe boormossels 
Zirfaea crispata. 
 
Op 9 juli 2011 heb ik leuke vondsten gedaan net ten westen van Noordpolderzijl, de sloot tussen de dijk en 
de kwelder was uitgebaggerd en hierin zaten doubletten van strandgapers (deels met vleesresten), slijkgapers, 
nonnetjes, kokkels en Amerikaanse mesheften, allemaal doubletten. Een duidelijk aanwijzing dat deze 
soorten in de sloot leven. In een hoekje was wat materiaal bij elkaar gespoeld, hierin zaten veel 
muizenoortjes (Ovatella myosotis), een brakwateralikruik (Littorina saxatilis tenebrosa), 2 doubletten Abra 
tenuis (daar is hij weer) en maar liefst 8 horentjes van Gray’s kustslakje (Assiminea grayana), waaronder 
enkele met kleurbanden.  
 
In het Zeepaard is recent een artikel verschenen over de twee soorten stompe alikruik die we nu 
onderscheiden (Moerdijk, 2011). Hier staat ook duidelijk hoe we Littorina obtusata van Littorina fabalis 
(vlakke alikruik, voorheen L. mariae) kunnen onderscheiden op basis van schelpkenmerken. De vondsten die 
ik in het verslag van 2009 noem heb ik nu ook met zekerheid kunnen determineren. De aloude vindplaats in 
de Bocht van Watum betreft duidelijk L. fabalis, terwijl de nieuwkomers in Lauwersoog (van Timmeren 
2003) en de Eemshaven (Zandvoort 2009) onmiskenbaar bij L. obtusata thuishoren. Zie ook de foto’s die ik 
van de Groningse vondsten heb genomen.  



 
 

 
 

 
Fig 5. Links:  Littorina fabalis, Bocht van Watum (golfbreker bij Hoogwatum), 15-07-2001,  
Rechts: Littorina obtusata, Lauwersoog, (oostelijke havenpier), 5-7-2003. 
 
De laatste tijd is er veel te doen over de vervuiling van de Eems, dit keer niet met chemicaliën, maar 
vertroebeling door slib. Op zich is dit normaal bij estuaria, want zodra zoet rivierwater met zout water in 
aanraking komt ontstaat coagulatie van microscopisch fijne deeltjes tot grotere slibdeeltjes. Die slibdeeltjes 
hebben tijd nodig om te bezinken. De troebelheid is daarom altijd groot bij riviermondingen. Maar volgens 
de berichten in de pers o.a. uitgebreid beschreven in Golden Raand het tijdschrift van het Groninger 
Landschap, is het nu veel erger geworden. Of het echt zo erg is dat het hele ecosysteem instort lijkt mij niet 
juist. Hoe kan het anders dat juist de top van de voedselpiramide (zeehonden en bruinvissen) zo sterk zijn 
toegenomen? Elke vloed zitten er ca. 40 Dollard-zeehonden tegen de dijk van Breebaard en op 7 mei 2011 
zag ik ca. 80 zeehonden op de Hond bij de Eemshaven.  Dat kan alleen als de rest van de piramide ook 
aanwezig is. 
  
Het hogere slibgehalte kan tot versterkte aanslibbing leiden op bijv. mosselbanken (die nu net weer lijken te 
groeien op de Robbenplaat), of het licht voor groot zeegras wegnemen. Op de Paap / Hond zit het laatste 
groot zeegras veld van Nederland, en die leven alleen in het sublittoraal, dus daar waar altijd water staat. Dit 
betekent dat als het water altijd troebel is er onder de laagwaterlijn nooit voldoende licht komt en zeegras 
heeft dit uiteraard wel nodig. 
Het kleine zeegras is juist een littoraal bewoner en valt dus droog. Klein zeegras komt nog veel voor ten 
westen van de Eemshaven en ik heb dit regelmatig aangespoeld gevonden. Maar ten westen van de 
Eemshaven is nu ook sprake van snelle verlanding en kweldervorming (door de versnelde aanslibbing?), 
want juist in 2011 lijkt de hele wadvlakte daar nu groen geworden, eerder was er alleen wat zeekraal, maar 
nu staan er diverse soorten planten dicht op elkaar.  
 
Het Eems Dollard gebied blijft een dynamisch en boeiend geheel. Vlak voor de deadline van het jaarverslag 
hadden we een zware noorderstorm in Januari. Dit leverde bij de spoelhoek aan de Westzijde van de 
Eemshaven een 1 meter hoge en steile dijk van plantenresten op (ik was daar op 14 januari 2012). Een 
handjevol van dit spul leverde bij het thuis uitzoeken maar liefst 28 stuks Vertigo angustior, 8 stuks V. 
pygmaea en een V. antivertigo, enkele  Ovatella myosotis, 25 stuks Pupilla muscorum, 10 nog levende 
Oxyloma sp. en 5 Vallonia pulchella. Deze zouden met de windrichting met vrij grote zekerheid van Rottum 



 
 

 
 

of Borkum afgespoeld kunnen zijn. De Vertigo’s en Oxyloma’s heb ik hier nooit eerder gevonden, de rest 
wel. Dus kunnen we misschien stellen dat P. muscorum en Vallonia pulchella zich altijd dichter bij de 
vloedlijn ophouden, terwijl deze Vertigo’s en Oxyloma sp. iets verder van de vloedlijn afzitten, maar toch 
niet helemaal zee-schuw zijn? Dan is er dus misschien ook een soort zonering boven de vloedlijn zoals in 
deze tabel: 
 
Geen invloed zout water Overige landslakken 
Bovenste zone, eens in x jaar een stormvloed, geringe 
invloed zout water 

Vertigo angustior, V. pygmaea, V. antivertigo, 
Oxyloma sp. 

Lage zone, regelmatig stormvloed Pupilla muscorum, Vallonia pulchella 
Supralittoraal (of spatzone op rotsen) Ovatella myosotis 
Littoraal Peringia ulvae etc. 
 
Ik ben benieuwd of hier wel eens onderzoek naar gedaan is. 
Verder lagen er na de storm vele verse doubletten van de strandgaper Arenomya arenaria, brede banken vol 
verse wadslakjes Peringia ulvae en enkele stukken kienhout met witte boormossel doubletten. Klapper op de 
vuurpijl was een plastic bakje met ca. 30 juveniele doubletten van de wijde mantel Aequipecten opercularis.  
 

 
Fig 6 Grazende ruwe alikruiken Littorina saxatilis, Eemshaven 16 juli 2011 
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De vondst van een linksgewonden purperslak 
 

Door Robert Reuselaars 
 

Rond de paasdagen van 2011 orginiseerde de Belgische Vereniging voor Conchyliologie (de Vlaamse 
tegenhanger van de Nederlandse Malacologische Vereniging) een 5 daagse excursie naar Bretagne. 
Alhoewel ik jaren gelegen al eens in Bretagne was geweest en toen het merendeel van de daar voorkomende 
grotere soorten had kunnen verzamelen, ging ik deze keer mee voor de kleine (minder dan 10 mm) soorten. 
 
Op de eerste verzameldag bezochten we in de ochtend het strand in het zuiden van Erquy omdat het water 
nog te hoog stond. Er konden toe al diverse soorten verzameld worden, alleen zat daar voor mij niets nieuws 
bij. Rond het middaguur reden we naar de haven waar het water inmiddels al behoorlijk lager stond maar het 
laagste punt nog niet had bereikt. 
Op het hoger gelegen gedeelte, op en onder de rotsen en op de kademuur wemelde het van de purperslakken, 
Littorina’s en Gibbula’s. Al afdalende naar de laagwaterlijn werden nog enkele soorten opgepakt. Op zo’n 
beetje het laagste punt viel er tegenover de haven een rotspartij bloot met vele losliggende keien. En dat was 
ook mijn doel voor die middag. Vele stenen werden gekeerd met voornamelijk Nucella lapillus, Ocenebra 
erinaceus en enkele Trivia monacha. Na een tijdje zoeken trof ik eindelijk wat aan waarvoor ik kwam: een 
levende Raphitoma purpurea onder een grote kei en Lacuna pallidula op riemwier. Hier en daar trof ik een 
Lepidochiton cinerea en Acanthochiton fascicularisaan. Voor de rest viel het wat de kleine soorten betrof 
tegen. Op een wat hoger gelegen deel ik uiteindelijk een opmerkelijke vondst. Ik draaide een kei van circa 60 
cm. om en in de poel water daaronder, tegen de zon in, dacht ik dat ik tegen het spiegelbeeld van een 
purperslak aankeek. En wat bleek, het was inderdaad een linksgewonden exemplaar! Een geweldige vondst 
die de hele reis de moeite waard maakte, en dat al op de eerste dag! 
 

 
       Nucella lapillis (Linnaeus, 1758), 22 mm, haven van Erquy, Frankrijk 
 

Op de andere vier dagen trof ik op verschillende plaatsen nog enkelelevende Raphitoma purpurea, Trivia 
arctica en Trivia monacha aan. Ook heb ik flink gezeefde in zeegrassen en wieren waarin ik onder andere 
aantrof Tricolia pullus,Barleeia rubra, Jujubinus striatus, Rissoa membranacea, Rissoa guerini, Rissoa 
lilacina en Rissoa parva.Verder vond ik nog enkele Diodora graeca, Berthellina citrina een Natica catena 
en een Aplysia depilans aan. Voor een complete soortenlijst en de bezochte locaties verwijs ik naar het 
excursieverslag van de Belgische Vereniging voor Conchyliologie. 



 
 

 
 

De Zeggekorfslak in het Leekstermeergebied 

 

Door HenkJan Kwant 

 

Inleiding 
 
Het is al weer enige tijd geleden dat een excursie van onze schelpenwerkgroep uiteindelijk verantwoordelijk 
was voor een ware schokgolf in de Nederlandse malacologie. De ontdekking van de Zeggekorfslak (Vertigo 
moulinsiana) in de Lettelberter Petten (Zandvoort, 2004). Sindsdien zijn er mede dankzij een uitgebreid 
verspreidingsonderzoek in het kader van de “Mollusken van de Europese habitatrichtlijn” verscheidene 
nieuwe vindplaatsen van deze soort in Nederland aan het licht gekomen (Gmelig-Meyling et.al., 2006). Het 
verkregen verspreidingsbeeld laat zien dat het Leekstermeergebied hierbinnen een vrij geïsoleerde positie 
lijkt in te nemen. Ook in het Leekstermeergebied zelf zijn inmiddels nieuwe vindplaatsen ontdekt. Figuur 1 
geeft hiervan een overzicht. Een deel hiervan bestaat uit meldingen die niet zijn gecontroleerd door 
medewerkers van stichting Anemoon. 
Binnen het Leekstermeergebied zijn mij nu vijf locaties bekend waar Zeggekorfslakken voorkomen:  
 

- Het Groot Waal bij Roderwolde.  
- De Lettelberter Petten. 
- De zuidwestkant van het Leekstermeer ten westen van Jarrens. 
- De oostkant van het Leekstermeer ten noorden van Sandebuur. 
- Matsloot. 

 

  

 

Figuur 1 Verspreiding van de Zeggekorfslak in het Leekstermeergebied  (bron: stichting Anemoon ). Rood en blauw: 

soort aangetroffen,  geel: soort niet aangetroffen, rond: waarnemingen van voor 2009, vierkant: waarnemingen uit 

2009 en recenter. 

 

Het Groot Waal 
 
De meest recente ontdekking betreft een populatie in een Elzenbroekbos genaamd het Groot Waal (Fig.1 
rechts onder). Dit oorspronkelijke geriefhout bosje schijnt al ingetekend te staan op kaarten van omstreeks 
1500. Waarschijnlijk heeft het bos grootschalige ontginning zo lang kunnen ontlopen vanwege de lokaal 
optredende kwel. Hierdoor blijft het bos grote delen van het jaar drassig, waardoor een bestemming als 
landbouwgrond minder interessant is. De Zeggekorfslak vaart wel bij deze omstandigheden en leeft hier, op 
haast klassieke wijze, op de bladeren van Oeverzegge (Carex riparia). De toekomst van het Groot Waal ziet 
er niet rooskleurig uit vanwege het vergevorderde inrichtingsplan “Waterberging-natuur Roden-Norg”. Bij 
dit plan komen bij hoge waterstanden grote delen van de Polder Matsloot-Roderwolde, waar “Het Groot 
Waal” deel vanuit maakt, onder water te staan (Fig. 2). Voor het Groot Waal betekent dit dat het unieke 
kwelwater karakter van het bos dreigt te verdwijnen. De gevolgen voor de Zeggekorfslak zijn moeilijk in te 
schatten.  
 

 



 
 

 
 

 

Figuur 2 Verspreiding van de Zeggekorfslak in het Leekstermeergebied in relatie tot het inrichtingsplan waterberging-

natuur Roden-Norg (bron: Dienst landelijk gebied). Rood en blauw: soort aangetroffen,  geel: soort niet aangetroffen, 

rond: waarnemingen van voor 2009, vierkant: waarnemingen uit 2009 en recenter. 

 

De Lettelberter Petten 
 
De populatie Zeggekorfslakken in de Letterlberter Petten heb ik semi-kwantitatief in de tijd gevolgd. 
Aanvankelijk was er sprake van een omvangrijke populatie met een dichtheid van honderden exemplaren per 
vierkante meter. De slakken bevonden zich in clusters aan de onderzijde van horizontaal liggend en deels 
verwelkt Liesgras. Na een jaar werd de locatie opnieuw bezocht. Het gebied was inmiddels door de 
beheerder gemaaid. Dit heeft een grote invloed op de populatie Zeggekorfslakken gehad. Ze waren ter 
plaatse nagenoeg verdwenen. Slechts aan de rand van het gemaaide gebied, in een dunne strook, werden nog 
enkele exemplaren in de rietvegetatie aangetroffen. Tijdens een excursie in 2009 werd het gebied voor het 
laatst bezocht. Hierbij kon geen zichtbaar herstel van de populatie worden vastgesteld. Wederom werd 
slechts een gering aantal Zeggekorfslakken in de belendende rietzoom aangetroffen. Dat de populatie zich na 
een periode van ca. 5 jaar niet heeft kunnen herstellen kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat de 
vegetatie was overgegaan van een type waarin Liesgras het aspect bepaalde naar een type waarin Pitrus 
aspectbepalend was. Pitrus is in tegenstelling tot Liesgras geen geschikte waardplant voor Zeggekorfslakken. 
Het is dus allerminst zeker of de soort zich op deze locatie zal kunnen handhaven.  
 

Jarrens 
 
Even ten westen van de camping bij Jarrens komt een vrij grote populatie Zeggekorfslakken voor. De dieren 
leven hier in een Liesgrasveld in de oeverzone van het Leekstermeer. Een directe bedreiging door maaien is 
hier waarschijnlijk niet aan de orde, aangezien de locatie buitendijks ligt. Een mogelijk andere bedreiging 
zou hieruit kunnen bestaan dat door een wisselend waterpeil van het Leekstermeer het gebied te droog of te 
nat wordt voor planten waarop de Zeggekorfslak kan overleven.  
 

Sandebuur 
 
De locatie ten noorden van Sandebuur ligt eveneens buitendijks. Het betreft hier een omvangrijk Zeggeveld 
aan de oever van het Leekstermeer. De Zeggekorfslak lijkt hier minder talrijk te zijn dan bij Jarrens, maar het 
gebied is groter. Het ligt op de  grens van de nieuwe waterberging (Fig. 2).    
 
Matsloot 
 
In een smalle strook aan de zuidkant van de Matsloot komt een, naar schatting, kleine populatie 
Zeggekorfslakken voor. De dieren leven hier op verspreide Zegge planten die zich tussen de dijk en een 
enkele meters brede rietzoom bevinden.   
 

Literatuur 
Gmelig-Meyling, A.W., R.H. de Bruyne & S.M.A. Keulen (2006) “Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn”.  
Zandvoort, F. (2004) Excursie in west-groningen: Vertigo moulinsiana in Groningen? Spirula 338 :47-49. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Het Groot Waal bij Roderwolde 



 
 

 
 

Vakantie in Bretagne zomer 2011 
 

Frits Zandvoort 
 
Dit jaar hebben we twee weken genoten van het prachtige Bretagne. Eerst een week in een huisje bij het 
duinlandschap van St.Barbe – Plouharnel (de zuidkust bij Carnac), daarna een week in Pleneuf Val-Andre 
aan de noordkust (Baie de St. Brieuc). Bretagne is echt een ‘’shelldorado’’, met weer ruim honderd soorten, 
diverse voor mij nieuwe, sommige voor het eerst levend gezien of groter en/of mooier dan wat er al in mijn 
collectie zat.  
 
Zuid Bretagne 
 
Het schiereiland Quiberon is mooi en daarom ook redelijk toeristisch. De ruige westkust (Côte Sauvage) is 
een contrast met de rustige oostkust. 
 
Bij St. Barbe en ten noorden van de Côte Sauvage zijn uitgestrekte zandstranden achter een brede duinenrij. 
Met een stevige aanlandige wind lagen er vooral drijvende voorwerpen op het strand, het strand lag zelfs 
bezaaid met eierkapsels van de tepelhoren Euspira catena (zie foto). Ook drie soorten Sepiaschilden, de 
prachtige pastelroze Sepia orbignyana, de gewone zeekat en een enkel sierlijk schildje van Sepia elegans.  
Geen weekdieren, maar mijn ladenkastjes zijn niet zo kritisch, waren een drietal soorten eendemossels: heel 
veel puntige Dosima fascicularis (Ellis & Solander), een heel mooie grofgeribde Lepas anserifera (alleen de 
vijfdelige schelp los maar puntgaaf op het strand !) en de gewone Lepas anatifera. Op een drijfbal van een 
vissersnet zaten naast deze eendemossels ook paardezadels, noorse rotsboorders (hoezo Noors en hoezo rots) 
en nog 2 doubletten Modiolarca subpicta, 4 doubletten Modiolus barbatus en een Mytilus galloprovincialis. 
Kortom leuke strand vondsten.  
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Voor meer levend littoraal materiaal kan je beter aan de andere kant van het lange schiereiland van Quiberon 
zijn. Op het smalste deel is het ooststrand goed bereikbaar, dit is het Plage des Sables Blancs, het witte zand 
strand dus. Het littoraal loopt erg vlak en is bij laag water een prima plek om te zoeken. Her en der liggen er 
wat oesterbankjes of zeegrasveldjes en naar het zuiden wat rotsen. De zeef door het zeegras trekken leverde 
mooie levende rissoa’s op. Verder veel levende tweekleppigen: Parvicardium exiguum, Chlamys varia, 
Pecten maximus, Venus verrucosa, Anomia ephippium en vier soorten tapijtschelpen (Venerupis aurea, V. 
senegalensis,  V. decussatus en Ruditapes philippinarum). De philippijnse tapijtschelp heb ik gedetermineerd 
met het artikel uit Spirula (), maar wat daar niet in staat is de donker gekleurde lunula, in dit geval een erg 
duidelijk kenmerk die de andere soorten niet hebben (volgens Tebble).  
Hoog op het strand lagen verder nog enkele eiertrossen van de pijkinktvis Loligo sp. (zie foto). 
 

 
 
Fig 3 eiertros Sepia sp. 
 
In de duinen bij ons eerste huisje was het ook goed zoeken naar landslakken. Dit is een droge kalkrijke 
duinvlakte waar rijtjes stenen waarschijnlijk oude afscheidingen van weilanden markeren. Door het droge 
weer en het kale terrein waren de meeste levende slakken erg diep weggedoken in de grond of onder deze 
stenen.  
  

 
Fig 4: landschap bij St. Barbe 
 
Na een regenbuitje zat een plant in de tuin vol met levende Theba pisana, die blij waren dat ze na de droogte 
er even op uit mochten. Dat moesten natuurlijk een paar van hen bezuren. Door de aanwezigheid van een 



 
 

 
 

vreselijk irritante malacofiel eindigde hun lot via de kookpot in de collectie. Gelukkig mochten ze nog even 
poseren voor deze foto, zodat ze in elk geval een kort moment van eeuwige roem mochten genieten. 

 
 
 
 
Fig 5: Theba pisana vlak voor de kookpot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten westen van Quiberon zijn er diverse grillige baaien waar riviertjes het water brak maken. In de Rivère 
dÉtél ten noordoosten van Belz heb ik een interessante fauna aangetroffen, het is een wadachtig gebiedje 
met kwelder vegetatie langs de randen. In het water leefden vooral Monodonta lineata, maar langs de 
spoelzone lagen verse muizenoortjes, Abra tenuis, wadslakjes en veel mooie schelpen van Haminoea 
navicula. 
 



 
 

 
 

 
Fig 6 en 7: Rivère dÉtél, met levende Monodonta lineata  
 
Noord Bretagne 
 
Dit gebied is toch heel anders dan de zuidkust, meer heuvels en rotsen en variatie in de kustlijn.  
Pleneuf–val-Andre is echt een badplaats met een boulevard en een zandstrand. Grappig waren de vele 
heremietkreeften en levende zaagjes (Donax vittatus) die snel met hun voet in het zand kunnen wegkruipen. 
In deze omgeving hebben we ook andere interessante fauna gezien, maar dat heeft weinig met schelpen te 
maken (vliegend hert, felgroene hagedissen, dambordje). 



 
 

 
 

Meer naar het zuiden in de Baie de St. Brieuc hebben we bij Morieux Plage de snel opkomende vloed 
gevolgd, hier lagen veel soorten tweekleppige doubletten en grote zeepokken die als kluiten aan elkaar vast 
zaten.. 
 
Natuurlijk moest het befaamde St. Jacut de la Mer bezocht worden. Vooral het gebied tussen de kaap en het 
eilandje Île des Hébihens is prachtig. Hier ligt het echt vol met vele soorten schelpen, levend en dood, je 
komt ogen tekort, en ook het gruis is de moeite waard. Opvallend zijn de grote kleppen van Mactra glauca, 
Pecten maximus, Pholas dactylus en Ensis arcuatus (alleen de laatste ook doubletten). Maar ook vele andere 
soorten, en vaak groter dan elders. Ook leuk waren levende zeehazen die bij verstoring paarsrode wolken 
inkt uitspuwen (zie foto). Ook mijn eerste levende exemplaren van de Japanse stekelhoren, Ocinebrellus 
inornatus. Zie vooral de lijst van gevonden soorten voor een compleet overzicht (vindplaats 15). 
 
 

 
 
Fig 8 en 9: zeehazen, meegesleurd door het tij, Aplysia punctata, met inktwolken. 
 
Ik heb de helft van het gruis uitgezocht maar ik zit voor deze laatste vindplaats nu al op 83 soorten waarvan 
een groot deel uit het gruis monster. Het totaal voor deze vakantie komt op maar liefst 127 soorten.  
 
P.S. De site van Oliver et al (ref. 2) is wel een ontdekking. Het is een vervolg op de onvolprezen Tebble, met 
de nieuwe naam maar ook oude Tebble naam er bij, verspreidingskaartjes en ook afbeeldingen van 
juvenielen. Ideaal bij gruis uitzoeken. 
 

Overzicht vindplaatsen: 
1 18 juni 2011, St. Barbe, Plouharnel, Bret. F., strand na sterke aanlandige wind 
2 18 juni 2011, St. Barbe, Plouharnel, Bret. F., strand na sterke aanl. wind, op drijfbal 
3 19 juni 2011, St. Barbe-Plouharnel,, duingebied, ruderaal, ondergronds 
4 19 juni 2011, Plage des Sables Blancs, ri Quiberon, F., oostelijk strand, bij LLWL 
5 19 juni 2011, Plage des Sables Blancs, idem, gezeefd uit zeegras 
6 20 juni 2011, Carnac, F. Plage de Légenèse, op rotsen, littoraal 
7 21 juni 2011, Rivere d Etel, NO van Belz, Bret. F., estuarium, kwelderspoelsel 
8 21 juni 2011, St. Barbe, Plouharnel, Bret. F., tuin in duingebied, na regen op planten 
9 21 juni 2011, Pointe de Conguel, Z Quiberon, F., zuidelijk strand, gruis 
10 22 juni 2011, St. Barbe, Plouharnel, Bret. F., strand na aanlandige wind 
11 23 juni 2011, St. Barbe, Plouharnel, Bret. F., zoetwaterpoel, sterk begroeid, in duinen 
12 27 juni 2011, Pleneuf Val-Andre, Bretagne, F., strand 
13 29 juni 2011, Morieux Plage, baie de St. Brieuc, Bret., F., strand 
14 30 juni 2011, Baie de la Frênaye, Port de la Duc, Bret., F., kwelders bij geul 
15 30 juni 2011, St. Jacut de la Mer, kaap, Bret., F., littoraal strand, gruis , rotsen 



 
 

 
 

 
Overzicht soorten 

Vindplaatsnummer zie boven, lev. = levend gevonden, kl= klep, d=doublet 
 
Land- en zoetwaterslakken 
Pomatias elegans  15 (beschadigd 
huisje) 
Stagnicola palustris  11 (lev.) 
Pupilla muscorum  3 
Lauria cylindracea  3 

Cepaea nemoralis  3 
Theba pisana   8 (lev.) 
Helicella itala   3 
Cochlicella acuta  3 

 
Keverslakken 
Lepidochiton cinerea  4, 6 
 
Slakken, marien 
Patella vulgata  13, 15 (lev) 
Diodora graeca  4 
Emarginula rosea  15 
Puncturella noachina  15 
Tectura virginea  15 
Gibbula magus  15 
Monodonta lineata  15 
Calliostoma zizyphinum 15 
Tricolia pullus   15 
Lacuna vincta   15   
Littorina obtusata  15 
Littorina saxatilis  15 
Littorina littorea  15 
Peringia ulvae   1 
Cingula trifasciata  15 
Alvania lactea   15 
Alvania carinata  15 
Onoba semicostata  15 
Onoba aculeus  15 
Manzonia crassa  15 
Rissoa membranacea 4, 5 (lev), 9 ,15 
Rissoa labiosa  5 (lev) 
Bittium reticulatum  4(lev), 9 
Cerithiopsis tubercularis 15 
Turritella communis  4 
Epitonium clathratulus 9 
Vitreolina philippi  15 
Tornus subcarinatus  15 
Circulus striatus  15 
Skeneopsis planorbis  15 

Euspira catena  1 (eieren), 10 (lev.) 
Euspira nitida    12 (eieren) 
Velutina velutina  15 
Trivia monacha  6, 13 
Calyptraea chinensis  4 (lev), 13, 15 
Crepidula fornicata  15 
Nucella lapillus  6 (lev.), 15 
Ocinebrellus inornatus 15 (lev.) 
Ocenebra erinacea  4(lev), 6, 13, 15 
Buccinum undatum  13, 15 
Nassarius reticulatus  4, 6 
Nassarius incrassatus 6 
Bela nebula   15 
Mangelia costata  15 
Raphitoma linearis  15 
Odostomia plicata   15 
Chrysallida indistincta 15 
Chrysallida spiralis   15 
Chrysallida sarsi  15 
Odostomia scalaris  15 
Odostomia unidentata 15 
Odostomia sp.  15 
Turbonilla lactea  15 
Haminoea navicula  7 
Retusa truncatula  15 
Ovatella myosotis  7 (lev.) 
Aplysia punctata  15 (lev., foto’s) 
Elysia viridus   9 (lev., foto’s 
genomen) 

 
Tweekleppigen 

 
 

Nucula nitidosa  15 (doubl.) 
Striarca lactea   15 
Glycymeris glycymeris 13, 15 
Mytilus edulis galloprovincialis 2 (d) 
Modiolus barbatus  2 (d), 15 (kl) 
Modiolarca subpicta  2 (d) 
Pecten maximus  4 (lev), 15 (kl) 
Chlamys varia   4 (lev) 
Lima sulcata   15 (kl) 
Ostrea edulis   15 (kl) 

Anomia ephippium  2 (lev), 4 (lev) 
Lucinoma borealis   9 (kl) 
Lucinella divaricata   4 (kl) 
Thyasira flexuosa  15 
Mysella bidentata  15 
Semierycina nitida  15 
Epilepton clarkiae  15 (kl) 
Lasaea rubra   9, 15 
Goodallia triangularis  15 
Cerastoderma edule   4, 9, 13, 15 (lev.) 

 



 
 

Parvicardium exiguum 4 (lev), 15 (kl) 
Acanthocardia echinata 1, 15 (kl) 
Acanthocardia tuberculata 4 (kl) 
Laevicardium crassum 4 (kl) 
Spisula subtruncata  13 (kl) 
Spisula elliptica  15 (kl) 
Mactra glauca   15 (kl) 
Lutraria magna  4, 15 
Lutraria lutraria  1 (d), 4, 15 
Lutraria angustior  4 (kl) 
Pharus legumen  1 (d), 13(d), 15(d) 
Ensis arcuatus  15 (d) 
Solen marginatus  13, 15 
Tellina squalida  12, 15 (kl) 
Tellina tenuis   3, 12, 13(lev) 
Tellina donacina   15 (kl) 
Arcopagis crassa   10 (kl) 
Donax vittatus   1, 10, 12 
(lev.,foto’s), 13 

Capsella variegata  15 
Scrobicularia plana  14(d), 15 (kl) 
Abra tenuis    7 
Abra alba   15 
Callista chione  1 (kl), 4 (kl,,9,5 cm)  
Venus verrucosa   4 (lev), 15 (lev.) 
Chamelea striatula  6 
Venerupis aurea  4(lev), 15(lev) 
Venerupis senegalensis 4(lev), 15(lev) 
Venerupis decussatus 4(lev), 15(lev) 
Ruditapes philippinarum 4(lev), 15(lev)  
Dosinia exoleta  1, 15 
Timoclea ovata  15 (kl) 
Gari depressa   4(kl), 15(kl) 
Mya truncata   15(kl) 
Corbula gibba   15 (kl) 
Hiatella arctica  2(d), 9(d

Pholas dactylus  15 (kl) 
Barnea candida  15(kl) 

Pandora albida  13 (kl), 15(kl) 
Loripes lacteus  4 (kl) 

 
Olifantstanden 
Dentalium vulgare  15 
 
Inktvissen 
Sepia officinalis  1, 10 (schilden) 
Sepia orbignyana  1, 10 (schilden) 

Sepia elegans   1 (schild) 
Loligo sp.   4 (eieren) 

 
Niet weekdieren (alleen indien verzameld: rankpotigen) 
Cirripedia: 
Dosima fascicularis   1,2,10 
Lepas anserifera   1 (alleen 
volledige schelp) 

Lepas anatifera    1, 10 
Balanus balanus  13 
Verruca stroemia  15 
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Reis naar het eiland Evia en de regio Attica-Fokidha, Griekenland 
 

Door Robert Reuselaars 
 
Al sinds jaren bezoek ik samen met HenkJan Kwant regelmatig Griekenland. Deze maal gingen we naar het 
eiland Evia en, als er tijd over was, een deel van het vasteland. Voor ons was het deze keer ook een 
experiment om geen vaste verblijfplaats te nemen maar ter plaatse rond te trekken en te overnachten in 
eenvoudige hotels of appartementen. 
 
Met Transavia (dagelijkse vluchten) vlogen we zeer vroeg in de morgen naar de luchthaven van Athene waar 
we tevens onze huurauto oppikten. Omdat we deze dag nog de middag de tijd hadden bezochten we het 
berggebied ten noordwesten van Athene. Daar konden al de eerste vondsten (voornamelijk Idylla bisricata) 
in een potje stoppen. In de loop van de namiddag reden we door naar Evia via de nieuwe brug (zie foto). De 
eerste paar nachten hadden we ons hoofdkwartier niet ver ten oosten van de brug aan de zuidrand van Evia. 
In de dagen daarop bezochten w het Dirphis gebergte in het centrale deel van Evia waar op diverse plekken 
de portjes aardig gevuld konden worden. 
 
 

 
De nieuwe verbindingsbrug als toegangspoort naar het eiland Evia. 

 
 
Na een dag of 2 reden we oostwaarts om het uiterste oosten te bezoeken. Onderweg stopten we regelmatig 
om diverse plekken te bemonsteren. In het oostelijke deel konden we moeilijk een betaalbaar hotel vinden 
vanwege de festiviteiten in die periode. Uiteindelijk vonden we een hotel voor 50 euro per kamer per nacht 
met ontbijt. Toch wel wat boven ons budget van 35 euro per nacht exclusief ontbijt. We bleven hier twee 
nachten en verkenden van hier uit het oostelijke deel. Eén van de tochten was naar de berg Ochi. In de lager 
gelegen gedeelten van oostelijk Evia troffen we eigenlijk heel weinig aan. We hoopten op beter op de hoger 
gelegen gedeelten van deze berg. Een inspannende wandeltocht naar boven waar we onderweg 3 Grieken 
tegenkwamen die net als ons het pad zochten (het pas was zo vroeg in het jaar lastiger te vinden door de hoge 
vegetatie). Bij de top aangekomen hadden we een heel mooi uitzicht en genoten we ook van de nederzetting 
uit het Neolithicum. 



 
 

  
 

 
 

 

Maar helaas, er was hier geen slak te bekennen. Eén van de Grieken wist te vertellen dat het hier in de zomer 
intens heet kan worden en het hier alleen in mei en oktober aangenaam was. Misschien zijn de slakken 
hierdoor ook al vertrokken … Hier scheidde onze wegen, 
althans voor twee van het reisgezelschap. Eén van hen ging 
met ons terug. Helaas sprak hij geen Engels maar ik heb 
wel weer wat Griekse woorden geleerd (waaronder een 
vloek die ik niet zal uitspreken). 

 
Teleurgesteld va de vondsten in het oosten reden we terug 
richting het westen. Na een lange rit hadden we een aardig 
appartement gevonden die we voor een paar nachten 
huurden. Dit appartement was mooi centraal gelegen om 
het westen te verkennen. We hebben hier twee dagen goed 
rondgekeken. Ook hier vielen de vondsten toch wel tegen 
zodat we wat meer naar het centrale deel opschoven. Naar 
onze mening is dit het meest lucratieve gedeelte, de rest 
kan je praktisch gezien overslaan. Rond de berg Dirphis en 
het gebied daar ten westen van bemonsterde we op vele 
locaties. Dat was vooral het geval na een aantal regen en 
onweersbuien. Op de flanken van de berg kropen de 
slakken in grote getallen rond. Ook Chilostoma 
sphaeriostoma die we eerst spaarzaam aantroffen konden 
nu in redelijke aantallen opgeraapt worden op het moment 
dat ze de steenhopen weer opzochten voor beschutting. 
Ook Sericata sericata (zie foto volgende pagina) kroop in 
grote hoeveelheden rond. 
 
 



 
 

 
 

Dit was ook het moment waarop we tot de conclusie 
kwamen dat het voor wat Evia betreft erop zat en met 
nog een aantal dagen te gaan het vasteland opzochten 
richting het Parnassos gebergte. We maakten nog een 
overnachting in het hotel waar we ook de eerste keer 
hadden overnacht. Ze wilden in eerste instantie veel 
meer hebben voor maar toen we vertelden dat we een 
aantal dagen hier ook al overnachten en welke prijs we 
betaalden, kon het ook daarvoor. 
 
De volgende dag reden we over de fraaie brug naar het 
vastland en reden langs de noordkust richting het westen. 
Langs de kuststreek bemonsterden we diverse plekken 

met weer totaal andere soorten dan op Evia zelf. In het meer 
centrale deel troffen we eigenlijk niets aan en reden snel door 
naar het Parnassos gebergte. Aan de noordrand bezochten we 
een ravijntje waar we voor het eerste Codringtonia parnassia 
(foto rechts) aantroffen. Op diverse plekken zat deze in 
rotsspleten verscholen maar ook op een rotswandje onder een 
grote vijgenboom in de rivierbedding. In het hoge gedeelte 
troffen we voornamelijk Idylla bisricata aan. Die avond 
vonden we een klein hotel van een ouder echtpaar aan de 
noordrand van het gebergte. Deze maal werden de onder-
handelingen met gebaren gedaan, zij spraken geen woord 
Engels. 
 
De volgende dag doorkruisten we het gebergte en vonden we uiteindelijk een betaalbaar onderkomen op een 
camping aan de zuidrand van het gebergte. Meer richting Delphi waren de hotels gesloten (buiten ski seizoen 
of zij hadden gewoon geen zin in het gedoe voor 1 nacht) of vroegen ze gelijk de hoofdprijs voor een nacht. 
Vanuit deze plek verkenden we het gebied verder en reden nog een stukje verder naar het westen naar het 
Gonia gebergte. Op vele plekken troffen we Isabellaria thermopylarum en Codringtonia parnassia aan. In 
een smal ravijn aan de westzijde vonden we ook vele Jaminia thiesseana en enkele Bulgarica denticulata 
boettgeri aan onder stenen tussen de massa’s Isabellaria thermopylarum. Hier hield ons avontuur in dit gebied op 
want we moesten weer richting Athene voor de terugreis naar Nederland. 
 
Op de route naar Athene konden we behoorlijk wat aantal plaatsen bemonsteren maar dat leverde weinig 
nieuwe soorten op. Maar met een voldaan gevoel en vele portjes gevuld vlogen we terug naar Amsterdam. 
Het rondtrekken door Griekenland is goed te doen. Met een beetje zoeken zijn er redelijk betaalbare hotels en 
appartementen voor één of meerdere nachten te huren. De prijs is afhankelijk van de streek waar je bent, maar 
gemiddeld genomen kun je voor 35 tot 45 euro per kamer/appartement per nacht terecht. Het rondreizen op deze 
wijze is ons goed bevallen en voor herhaling vatbaar in de minder toeristische gebieden. 
 
Op de volgende pagina’s is een overzicht van de bemonsterde locaties en de gevonden soorten opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Locaties 
1 0,5 km. ten oosten van Aretha, Evia, Griekenland 
2 0,5 km. ten zuidoosten van Ano Polidhroso, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
3 1 km. ten noordoosten van Dhamia, langs de weg van Kalamoudhi naar Dhamia, Evia, Griekenland 
4 1 km. ten noordoosten van Niki, langs de weg van Limnionas naar Kotsikia, Evia, Griekenland 
5 1 km. ten westen van Ghlifada, Evia, Griekenland 
6 1 km. ten westen van Kastaniotisa, Evia, Griekenland 
7 1 km. ten westen van Varghiani, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
8 1 km. ten zuidwesten van Analipsi, langs de weg van Livadhia naar Kiriaki, Viotia, Griekenland 
9 1 km. ten zuidwesten van Ghlifada, Evia, Griekenland 

10 1 km. ten zuidwesten van Kokinia, langs de weg tussen Loutra Ghialtron en Kokinias, Evia, Griekenland 
11 1 km. van Paralia Panaghitas, langs de weg van Paralia Panaghitas naar Vrisaki, Viotia, Griekenland 
12 1,5 km. ten oosten van Aretha, Evia, Griekenland 
13 1,5 km. ten oosten van Zemeno, Fokidha, Griekenland 
14 1,5 km. ten zuidoosten van Erithres, Attica, Griekenland 
15 2 km. ten noorden van Fterolaka ski resort, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
16 2 km. ten noordoosten van Akres, langs de weg van Akres naar Stavros, Evia, Griekenland 
17 2 km. ten noordoosten van Stavros, langs de weg van Stavros naar Aghia Sofia, Evia, Griekenland 
18 2 km. ten noordwesten van Kaminia, langs de weg van Kaminia naar Kato Ilia, Evia, Griekenland 
19 2 km. ten oosten van Skroponeri, noordhelling van de berg Ptoon, Viotia, Griekenland 
20 2,5 km. ten zuidwesten van Stromi, langs de weg van Stromi naar Sikia, Giona gebregte, Fokidha, Griekenland 
21 3 km. ten noordoosten van Mesochoria, Armiriki, valei, Evia, Griekenland 
22 3 km. ten noordwesten van Kelaria ski resort, Fokidha, Griekenland 
23 3 km. ten westen van Kelaria ski resort, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
24 3 km. ten zuidwesten van Ghlifada, Evia, Griekenland 
25 3 km. ten zuidwesten van Ghlifada, langs de weg van Aghios Athenasios naar Ghlifada, Evia, Griekenland 
26 3 km. ten zuidwesten van Stropones, langs de weg van Steni naar Stropones, Evia, Griekenland 

27 
4 km. ten noordoosten van Neos Paghodas, langs de weg van Neos Paghondas naar Prokopi, ten noorden van de 
weg, Evia, Griekenland 

28 
4 km. ten noordoosten van Neos Paghodas, langs de weg van Neos Paghondas naar Prokopi, ten zuiden van de 
weg, Evia, Griekenland 

29 
4 km. ten noordwesten van Amfisia, langs de weg van Amfisia naar Prosilio, Giona gebregte, Fokidha, 
Griekenland 

30 4 km. ten oosten van Amiranthos, Evia, Griekenland 
31 4 km. ten zuidoosten van Eptalofos, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
32 4 km. ten zuidwesten van Stropones, langs de weg van Steni naar Stropones, Evia, Griekenland 

33 
5 km. ten zuidoosten van Kaloskopi, langs de weg van Viniani naar Kaloskopi, Giona gebregte, Fokidha, 
Griekenland 

34 5 km. ten zuidwesten van Analipsi, langs de weg van Livadhia naar Kiriaki, Viotia, Griekenland 

35 
5,5 km. ten noordwesten van Amfisia, langs de weg van Amfisia naar Prosilio (oostzijde), Giona gebregte, 
Fokidha, Griekenland 

36 6 km. ten noordoosten van Akres, langs de weg van Stavros naar Aghia Sofia, Evia, Griekenland 
37 6 km. ten noordoosten van Neos Paghodas, langs de weg van Neos Paghondas naar Prokopi, Evia, Griekenland 
38 6 km. ten zuidwesten van Stropones, langs de weg van Stropones naar Steni, Evia, Griekenland 

39 
7 km. ten zuidoosten van Kaloskopi, langs de weg van Viniani naar Kaloskopi, Giona gebregte, Fokidha, 
Griekenland 

40 7 km. ten zuidoosten van Kiriaki, langs de weg van Kiriaki naar Aghia Ana, Viotia, Griekenland 
41 8 km. ten westen van Kimi, langs de weg van Kimi naar Metochi, Evia, Griekenland 
42 Aan het begin van het wandelpad van de Aghalis kloof, Evia, Griekenland 
43 In ravijn 1 km. ten westen van Neochori richting Makrochori, Evia, Griekenland 
44 Katappaktes watervallen, Evia, Griekenland 
45 Kitheronas berg, 10 km. ten noordwesten van Vilia, Attica, Griekenland 

46 
Langs de oever van de Chalaremata rivier, ten zuidwesten van Mariolata, Parnasos gebergte, Fokidha, 
Griekenland 

47 Langs de oever van de Steno rivier, 2 km. ten westen van Varghiani, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
48 Langs de ringweg rond de berg Parnitha, Attiki, Griekenland 
49 Langs de toegangsweg van de Aghalis kloof, Evia, Griekenland 
50 Lazorema kloof bij Sikia, aan het begin van de kloof, Giona gebergte, Fokidha, Griekenland 



 
 

 
 

51 Lazorema kloof bij Sikia, Gonia gebergte, Fokidha, Griekenland 
52 Limnionas, Evia, Griekenland 
53 Sarakiniko, Evia, Griekenland 
54 Ten zuiden van Xirovrisi, vlakbij nieuwe brug naar Evia, Viotia, Griekenland 
55 Ten zuidwesten van Chiliadhou, Evia, Griekenland 
56 Tussen Ano Polidhrosos en Fterolaka ski resort, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
57 Valitsa kloof bij Tithorea, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
58 Vlachia, aan de rand van het dorp, Evia, Griekenland 
59 1 km. ten noordoosten van Achladhi, langs de weg richting Fragaki, Evia, Griekenland 
60 1 km. ten noordoosten van Dhafnousa, Evia, Griekenland 
61 2 km. ten noordoosten van Platanistos, langs de weg van Platanistos en Mastroghianei, Evia, Griekenland 
62 2 km. ten oosten van Melisonas, Evia, Griekenland 
63 2 km. ten zuidwesten van Evangelismos, langs de weg van Komito naar Evangelismos, Evia, Griekenland 
64 3 km. ten noorden van Metochi, langs weg van Metochi naar Koutourla, Evia, Griekenland 
65 3 km. ten zuidoosten van Mesochoria, Evia, Griekenland 
66 3 km. ten zuidwesten van Platanistos, langs de weg van Metochi naar Platanistos, Evia, Griekenland 
67 4 km. ten zuidoosten van Metochi, langs de weg van Metochi en Platanistos, Evia, Griekenland 
68 Bron langs de weg naar de top van de berg Ochi, circa 4 km. vanaf de asfaltweg, Evia, Griekenland 
69 Bron van Aghios Dimitros, Evia, Griekenland 
70 Bron van Eleonas, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
71 Bronnen 0,5 km. ten noordwesten van Lilea, Parnasos gebergte, Fokidha, Griekenland 
72 Simia, Evia, Griekenland 

 
Familie (alfabetisch) Soort (alfabetisch) Vindplaats(en) 
Land 
Chondrinidae Rupestrella philippi (Cantraine, 1841) 23, 24, 26, 34, 35, 42, 50, 55, 58 
Clausiliidae Albinaria (Graja) arcadica arcadica (O. Boettger, 1878) 34 
Clausiliidae Albinaria (Graja) grisea grisea (Deshayes, 1835) 11, 54 
Clausiliidae Bulgarica (Denticularia) denticulata boettgeri n.b. 50 
Clausiliidae Idyla bisricata (Rossmässler, 1839) 1, 4, 5, 9, 12, 15, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 

36, 37, 38, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 
57, 58 

Clausiliidae Isabellaria (Euclista) clandestina clandestina (Rossmässler, 
1857) 

40 

Clausiliidae Isabellaria (Euclista) perplana perplana (O. Boettger, 1877) 13, 23 
Clausiliidae Isabellaria (Euclista) riedeli R. Brandt, 1961 16, 27, 28 
Clausiliidae Isabellaria (Euclista) saxicola lunellaris (L. Pfeiffer, 1849) 4, 17 
Clausiliidae Isabellaria (Isabellaria) isabellina osculans (E. von Martens, 

1876) 
14, 45 

Clausiliidae Isabellaria (Isabellaria) thermopylarum blanci (E. von 
Martens, 1876) 

19 

Clausiliidae Isabellaria (Isabellaria) thermopylarum thermopylarum (L. 
Pfeiffer, 1849) 

2, 7, 20, 29, 32, 33, 39, 46, 47, 50, 51, 57 

Clausiliidae Sericata bathyclista (O. Boettger, 1879) 3 
Clausiliidae Sericata sericata (L. Pfeiffer, 1850) 1, 5, 12, 25, 26, 36, 42, 49, 52, 53, 58 
Cochlostomatidae Cochlostoma (Holcopoma) hellenicum (Saint-Simon, 1869) 20, 24, 26, 33 
Cochlostomatidae Cochlostoma (Holcopoma) tessellatum (Rossmässler, 1837) 8, 13, 23, 35, 46, 50 
Cochlostomatidae Cochlostoma euboicum (Westerlund, 1885) 42, 49, 55 
Enidae Chondrula bergeri (Roth, 1839) 40, 43, 57 
Enidae Jaminia (Jaminia) thiesseanus (Westerlund, 1879) 10, 29, 51, 55 
Enidae Mastus grandis (Mousson, 1859) 1, 5, 25, 26, 32, 36 
Helicidae Chilostoma (Thiessea) hymetti (Mousson, 1854) 43, 49 
Helicidae Chilostoma (Thiessea) sp n.b. 58 
Helicidae Chilostoma (Thiessea) sphaeriostoma (Bourguignat, 1857) 17, 24, 25, 26, 30, 32, 41 
Helicidae Codringtonia intusplicata (L. Pfeiffer, 1851) 29 
Helicidae Codringtonia parnassia (Roth, 1855) 13, 20, 29, 35, 39, 57 
Helicidae Helix (Pelasga) figulina Rossmässler, 1839 43 
Helicodontidae Lindholmiola cf lens (A. Férussac, 1832) 11, 19, 57 



 
 

 
 

Helicodontidae Lindholmiola lens (A. Férussac, 1832) 1, 12, 16, 17, 25, 32, 36, 49, 53, 58 
Hygromiidae Cernuella (Cernuella) cisalpina (Rossmässler, 1837) 30 
Hygromiidae Monacha (Monacha) dirphica (E. von Martens, 1876) 24, 25, 32, 41, 42, 55 
Hygromiidae Monacha (Monacha) parumcincta (Menke, 1828) 11, 58 
Hygromiidae Monacha sp n.b. 21 
Hygromiidae Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud, 1805) 30 
Hygromiidae Xerolenta obvia (Menke, 1828) 57 
Hygromiidae Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) 18, 30 
Oxychilidae Oxychilus (Morlina) cyprius (L. Pfeiffer, 1847) 26 
Pomatiasidae Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774) 1, 3, 4, 6, 12, 17, 26, 27, 42, 49, 51, 52, 

53, 55, 57, 58 
Pyramidulidae Pyramidula chorismenostoma (Westerlund & Blanc, 1879) 42 
Zonitidae Zonites euboeicus Kobelt, 1878 4, 26, 49 
Zonitidae Zonites sp n.b. 40 
 
Zoetwater 

  

Bithyniidae Bithynia (Bithynia) hellenica Kobelt, 1891 71 
Hydrobiidae Belgrandiella sp. n.b. 69 
Hydrobiidae Bythinella charpentieri (Roth, 1855) 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 72 
Hydrobiidae Pseudamnicola (Pseudamnicola) macrostoma (Küster, 1853) 68 
Lymnaeidae Radix sp. n.b. 62, 70 
Melanopsidae Melanopsis praemorsa buccinoidea (Olivier, 1801) 65 
Planorbidae Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 66, 67 
Planorbidae Planorbis (Planorbis) atticus Bourguignat, 1852 71 
Sphaeriidae Pisidium sp. n.b. 63, 71 
 
Gebruikte literatuur 
 

1. Paget, O.E. von, 1976, Die Molluskenfauna der Insel Rhodos, I Teil, Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 80. 

2. Bank, R.A., 1988, Die Molluskenfauna der griechischen Insel Lesbos (= Mytilini), Basteria, 52, no. 1-3. 

3. Frank, C., 1997, Die Molluskenfauna der Insel Rhodos, 2 Teil, Stapfia, 48. 
4. Subai, P., 2005, Revision der Gattung Codringtonia Kobelt, 1898 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae: Helicinae), Archiv für 

Molluskenkunde, 134 (1). 
5. Schütt, H., 2010, Turkish Land Snails. 

6. Gloër, P. e.a., 2010, The Bithyniidae of Greece (Gastropoda: Bithynidae), Journal of Conchology, vol. 40, no.2. 

 
Veel dank is verschuldigd aan H. Nordsieck (land) en P. Gloër (zoetwater) van een aantal determinaties (of 
bevestiging van). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
WERKAVONDEN EN EXCURSIEPROGRAMMA 2011  
 
Werkavonden: 
 
25 januari  Cor Grabijn 
29 februari  Jan Kuiper 
28 maart  Christien Siertsema 
25 april  Robert Reuselaars 
30 mei  Jos Nienhuis * 
27 juni  Ruud Bank 
25 juli   HenkJan Kwant 
29 augustus  Taco Geertsema 
26 september  Marten van Straten * 
31 oktober  Frits Zandvoort 
28 november  Jans Dusseljee 
19 december  David Baron 
* onder voorbehoud 
  
  
Excursies: 
 
12 mei   Waddeneiland 
9 juni   Natuurgebied in Groningen 
14 juli   Ruiten Aa gebied 
11 augustus  Natuurgebied in Drenthe 
8 september  Eemsgebied 
  
Optioneel: 
21 april  Schelpenbeurs Muzee te Scheveningen 
19 &20 mei Schelpenbeurs te Hoboken (bij Antwerpen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

              
LEDENLIJST  
 
R.E. Reuselaars     H.J. Kwant 
Ganzerikhof 1     Vossenlaan 32 
9413 AC Beilen    9751 GG Haren 
Tel. 0593-540203/06-38768317   Tel. 050-5343993 
f2hreuselaa@hetnet.nl    hj.kwant@inter.nl.net 
(tevens correspondentieadres) 
 
J.H. Dusseljee     C. Siertsema 
Rondeboslaan 2-a    Magnoliahof 20 
9936 BK Farmsum    9753 EJ Haren 
Tel. 0596-617076    Tel. 050-5340281  
info@dusseljee.nl    c.j.siertsema@hetnet.nl 
 
F. Zandvoort     M.L. van Straten 
Smitslaan 6     Buitenlust 43 
9628 AH Siddeburen    9971 BR Ulrum 
Tel. 0598-432411    Tel. 0595-402013 
frits.zandvoort@gmail.com    m.van-straten@tele2.nl 
 
A. & A van der Sman/Aarsen   T. Geertsema 
Sportlaan 570     Wezellaan 108 
2566 MH Den Haag    9675 LJ Winschoten 
Tel. 070-3640171    Tel. 0597-420320 
sneeuwuil1414@gmail.com   galeocerdo@wanadoo.nl/geertsema@gmx.net 
 
J.A.J.H.  Nienhuis    D. Baron 
Van Goghstraat 24    Agaatdreef 46 
9718 MP Groningen    7828 AE Emmen 
      Tel. 0591-628724/06-44974013 
      davidbaron1@msn.com 
 
C.J.G. Grabijn     R.A. Bank, 
De Boeier 8     Chopinlaan 21 
7908 EN Hoogeveen    9603 AM Hoogezand 
Tel. 0528-267846    Tel.: 0598-852132 
grabijn@home.nl    Ruud.Bank@quicknet.nl 
 
J.Kuiper     A.D.P. van Peursen  
Langerijp 4     Tarweakker 65  
9901 TL Appingedam    2723 TB Zoetermeer  
Tel.: 0596-633416     Tel.: 079-3426140 
j.kuiper47@kpnplanet.nl   peursenv@tiscali.nl/peurs040@planet.nl 
 
Slapend lid: 
H.D. Zwarberg     J.A.J. Woudstra 
Schepperbuurt 14    Fivelstraat 7 
9948 PP Termunterzijl    9919 BC Loppersum 
Tel. 0596-602184    Tel. 0596-572451 
hzwarberg@wxs.net 
 
 
 
 
 
              


