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Voorwoord
Voor 2012 hadden we vijf excursies gepland. Uiteindelijk zijn daarvan drie excursies doorgegaan. Van twee
excursies, Ameland en Neerwold/Onlanden, is een verslag opgenomen. Daarnaast zijn er drie bijdragen van
individuele activiteiten, twee veldtrips en een boekbespreking.
Het aantal leden is in 2012 gelijk gebleven op 14. Jaap de Boer uit Haren meldde zich in de loop van 2012
aan. In november overleed David Baron waardoor we een zeer gewaardeerd lid verloren (zie verder in dit
jaarverslag).
Nieuw in het verslag is de verantwoording over de financiën van 2012 en de begroting voor 2013. Wij
wensen je veel leesplezier.
Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland.

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.
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In memoraim David Baron
(14-11-1964 – 15-11-2012)

Op 15 november 2012 overleed op jonge leeftijd David Baron uit Emmen. David was sinds maart 2000 lid
van de schelpenwerkgroep. Toen David bij de schelpenwerkgroep kwam werkte hij als rietdekker tot zo’n
twee jaar geleden. Het werk werd David lichamelijk te zwaar en daarom liet hij zich omscholen tot
apothekerassistent. Deze omscholing ronde hij medio 2012 met succes af en werkte daarna in de apotheek
van het Schepersziekenhuis in Emmen.
Het verzamelen van recente en fossiele schelpen was, naast tuinieren, een grote passie voor David. Op zijn
zoektochten verzamelde hij ook allerlei zaden van bomen en struiken om ze thuis uit te zaaien wat hem heel
vaak nog lukte ook. Hij was niet alleen in schelpen en zaden geïnteresseerd, hij verzamelde ook andere
naturalia als hij wat leuks of interessants tegenkwam.
David was een vaste deelnemer aan onze werkavonden en excursies tot november 2012. David liet weten dat
het niet zo goed ging met de gezondheid. Na een lange periode met vage klachten bleek dat David een tumor
in de hersenen had. Kort na dit slechte nieuws verslechterde de situatie en is nog geprobeerd de tumor te
verwijderen. Helaas overleefde hij de operatie niet en verloren wij een zeer gewaardeerd lid.
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Mollusken inventariseren in het Neerwold en de Onlanden, op de grens van Groningen en Drenthe
Door Jaap de Boer en Anthonie van Peursen
In het weekend van 25 en 26 augustus 2012 organiseerden de NMV-Excursiecommissie en de Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland een gezamenlijke land- en zoetwaterexcursie op de grens van Groningen
en Drente. De verzamellocaties lagen ten zuiden en westen van het Paterswoldsemeer, het zgn. Neerwold en
de oostgrens van De Onlanden. Voor de leden van de Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland was m.n.
het Friesche Veen bekend terrein. Hier werden in het verleden interessante vondsten gedaan. Vandaar ook de
keuze voor inventarisatie van dit gebied tijdens deze excursie.

Paterswoldsemeer

Elsburger Onland

Kluivingsbos

Friesche Veen

Zaterdag 25 augustus
Deelnemers: David Baron,Jaap (excursieleiding) en Nynke (’s ochtends) de Boer, Bert en Anneke Jansen,
Ubel Medema, Anthonie van Peursen, Robert Reuselaars en Herman en Hennie Roode
Deze dag werd vooral besteed aan het bemonsteren van het gebied ten oosten en zuiden van het Friesche
Veen, een besloten veenplas die in beheer is bij Natuurmonumenten. Het Friesche Veen (soms ook
geschreven als Friese Veen of Friescheveen) is het Drentse deel van het Neerwold, waarvan het Groningse
deel het Paterswoldsemeer is. Het gebied heeft een oppervlakte van 78 hectare en ligt 1 kilometer ten
noorden van Paterswolde. Het is een laagveengebied met moerasbos, riet en open water, ontstaan in het
begin van de 19e eeuw door veenafgraving. Daar waar het werd afgegraven ontstond water met daartussen
de legakkers waar het veen werd gedroogd. Door erosie zijn de meeste legakkers, op een aantal in het
noordelijke gedeelte na, inmiddels verdwenen en is een brede plas ontstaan.
Er werd verzameld in de natte terreinen nabij de plas, langs de oevers en in de veenplas zelf. Uiteraard werd
ook op boomstronken en op de begroeiing langs de paden gekeken en werd de brede toegangsvaart tot het
Friese Veen bemonsterd, waar o.a. de Geelvlekslak; Marstoniopsis insubrica (Küster, 1853) gevonden werd.
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Locatie: Friesche Veen, tussen Haren en Paterswolde
Coördinaten: Loc. 0 geen gedetailleerde coördinaten
Loc. 1 coördinaten 234.703, 575.499
Loc. 2 tussen locaties 1 en 3
Loc. 3 coördinaten 234.781, 575.435
Loc. 4 bij vogelkijkhut - coördinaten 234.5, 575.9
Loc. 5 in sloot nabij café Friescheveen
Loc. 6 zuidkant op planken, in kastanje strooisel
FAMILIE

SOORT

Agriolimacidae
Arionidae

Deroceras
Arion
Arion
Bithynia
Bithynia
Carychium
Cochlicopa
Discus
Marstoniopsis
Lymnaea
Stagnicola
Galba
Radix
Physa
Anisus
Bathyomphalus
Gyraulus
Planorbarius
Planorbis
Planorbis
Segmentina
Pisidium

reticulatum
rufus
intermedius
leachii
tentaculata
tridentatum
lubrica
rotundatus
insubrica
stagnalis
palustris
truncatula
ovata
fontinalis
vortex
contortus
albus
corneus
carinatus
planorbis
nitida
casertanum

Pisidium
Sphaerium
Pisidium
Oxyloma
Succinea
Vallonia
Vallonia
Valvata
Valvata
Columella
Columella
Vitrina
Viviparus
Nesovitrea
Oxychilus
Oxychilus
Vitrea
Zonitoides

pseudosphaerium
corneum
subtruncatum
elegans
putris
excentrica
costata
piscinalis
macrostoma
edentula
spec.
pellucida
contectus
hammonis
draparnaudi
cellarius
crystallina
nitidus

Bythiniidae
Carychiidae
Cochlicopidae
Discidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae

Physidae
Planorbidae

Sphaeriidae

Succineidae
Valloniidae
Valvatidae
Vertiginidae
Vitrinidae
Viviparidae
Zonitidae

NEDERLANDSE NAAM
Gevlekte akkerslak
Wegslak
Egel-wegslak
Kleine diepslak
Grote diepslak
Slanke dwergslak
Glanzende agaathoren
Boerenknoopje
Geelvlekslak
Poelslak
Moeraspoelslak
Leverbotslak
Ovale poelslak
Bron-blaashoren
Draaikolkschijfhoren
Riempje
Witte schijfhoren
Posthorenslak
Gekielde schijfhoren
Schijfhoren
Glanzende schijfhoren
Erwtenmossel
Sphaeriumvormige
erwtenmossel
Hoornschaal
Scheve erwtenmossel
Slanke barnsteenslak
Barnsteenslak
Scheve jachthorenslak
Geribde jachthorenslak
Vijver-pluimdrager
Fraaie pluimdrager
Tandloze korfslak
Doorschijnende glasslak
Spitse moerasslak
Ammonshorentje
Grote glansslak
Kelder-glansslak
Kristalslak
Donkere glimslak
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Na een korte wandeling langs de zuid- en westoever van het Paterswoldsemeer werd nog een bezoek
gebracht aan het Kluivingsbos, een klein eikenbosje dat in beheer is bij Natuurmonumenten. Dit bosje, ten
noorden van Paterswolde, wordt begrensd door de Groningerweg en de Schelfhorstweg aan de oost- en
noordzijde, het beekje de Leijenloop aan de westzijde en een fiets-/wandelpad aan de zuidkant. Het bos
wordt door de beherende organisatie redelijk ongemoeid gelaten, met als doel een natuurlijk, gevarieerd bos
met een goede biodiversiteit. Het bos was niet bijzonder rijk qua malacofauna.
Locatie: Kluivingsbos, ten noorden van Paterswolde
Coördinaten: 233, 575
FAMILIE
Arionidae

Euconulidae
Limacidae
Milacidae
Zonitidae

SOORT
Arion
Arion
Arion
Arion
Euconulus
Limax
Tandonia
Zonitoides

rufus
distinctus
subfuscus
intermedius
fulvus
maximus
budapestensis
nitidus

NEDERLANDSE NAAM
Wegslak
Donkere wegslak
Bruine wegslak
Egel-wegslak
Gladde tolslak
Grote aardslak / Tijgerslak
Slanke kielnaaktslak
Donkere glimslak

Na een stevige bui konden we opdrogen in het huis van Jaap de Boer en Greetje Mulder aan het
Paterswoldsemeer, waar de zon alweer scheen. Hoewel het meer naar het dorp Paterswolde is genoemd, ligt
het grotendeels in de gemeente Haren. Het Paterswoldsemeer is ook ontstaan door veenafgraving van het
Neerwold, net als het Friesche Veen. Hier vond de afgraving echter op grotere schaal plaats, met als resultaat
een meer. Jaap en Greetje wonen in het voormalige paviljoen van het Familiehotel, ontstaan toen het meer
aan het begin van de 20e eeuw door rijke burgers werd ontdekt als plaats om te recreëren. Het paviljoen was
tot ongeveer 2005 in functie als restaurant. Vanaf ongeveer 2008 wordt het paviljoen bewoond op basis van
leegstandsbeheer.
Vanaf de steiger voor het huis werd de meerbodem bemonsterd op erwtenmossels en eventuele andere
soorten (zie tabel bij Zondag 26 augustus). Op het terrein rond het huis kwam vooral de Heesterslak zeer
uitbundig voor.

Locatie:
Coördinaten:
FAMILIE
Helicidae

Paterswoldsemeer, terrein rond vm. Paviljoen Familiehotel
234.758, 575.447
SOORT
Arianta

arbustorum

NEDERLANDSE NAAM
Heesterslak

Na een goed maal bij de ‘Chinees op de hoek’ besteedden we de avond aan het determineren van de
vondsten. Dit ging prima, met behulp van de drie aanwezig stereoloupes en de opgetelde kennis van de
aanwezigen. Het op deze wijze gezamenlijk op naam brengen van de vondsten werd als zeer leerzaam
ervaren. Dit is één van de meerwaarden van een weekendexcursie.
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Zondag 26 augustus
Deelnemers: Jaap de Boer, Maaike Everink*, Ubel Medema, Anthonie van Peursen, Robert Reuselaars en
Herman en Hennie Roode,
* Maaike is een collega van Anthonie. Zij wilde als vogelkenner wel eens meemaken wat slakkenmensen in het veld doen.
Op deze dag werd met een iets kleiner gezelschap het centrale deel van het Elsburger Onland
geïnventariseerd. Het Elsburger Onland grenst
aan het veel grotere natuurgebied De Onlanden,
gelegen ten zuidwesten van de stad Groningen,
dat zich uitstrekt van het Elsburger Onland in het
Oosten tot voorbij het Leekstermeer in het
Westen. De Lettelberter Petten, een vindplaats
van de Zeggekorfslak, maakt ook deel uit van dit
natuurgebied. De naam ‘Onlanden’ verwijst naar
het feit dat dit geen goede landbouwgrond was,
maar moerassige veengrond. De Onlanden
maken deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur. Een deel van het gebied is
recentelijk omgevormd van landbouw naar
natuur, in vervolg op aanwijzing van het gebied
voor waterberging. Het Elsburger Onland ligt
vrijwel tegen het Paterswoldsemeer aan, maar is
daarvan gescheiden door de weg van Groningen
naar Paterswolde. In de komende jaren wordt de
verbinding tussen de beide gebieden in
ecologisch opzicht verbeterd.
Het Elsburger Onland - dat geen deel uitmaakt van
het waterbergingsgebied - is een natuurgebied met
een bijzondere status: deels in beheer bij
Natuurmonumenten, deels privé-eigendom en
ontoegankelijk voor het publiek. Deze dag konden
we het niet-publiek-toegankelijke centrale deel
inventariseren, dat is gelegen rondom een
veenplas. De plas is ontstaan na vervening door
turfgraverij in de achttiende en negentiende eeuw.
Al rond 1920 werd een groot deel van het gebied
aangekocht door Dr. J.C. Schoute, hoogleraar in de
botanie aan de universiteit van Groningen. Hij zag
de natuurwaarde van dit verlandende
petgatencomplex goed in. Later werd het
eigendom van 15 ha ondergebracht in een stichting
die tot doel had het natuurschoon te beschermen en zo ongerept mogelijk te bewaren. Nog steeds is het
Elsburger Onland particulier bezit. De beheerder van het terrein, de Stichting Elsburger Onland, was blij met
ons aanbod de malacofauna te komen onderzoeken. We mochten ons vrij in het terrein bewegen. Het gebied
was met recht ‘wild’ te noemen, met weinig en niet goed onderhouden paden. Dit maakte het bezoek des te
avontuurlijker. Dit pure laagveengebied had veelal zeer drassige, vaak flauw aflopende oevers aan ondiep,
helder water en was rijk begroeid met bomen en struiken. Er was weinig open terrein.
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Locatie:
Coördinaten:

Elsburger Onland bij Paterswolde
233.052, 576.166

FAMILIE
SOORT
Agriolimacidae Deroceras
Arionidae
Arion
Arion
Arion
Bythiniidae
Bithynia
Bithynia
Discidae
Discus
Euconulidae
Euconulus
Helicidae
Arianta
Cepaea
Limacidae
Limax
Lymnaeidae
Galba
Physidae
Aplexa
Physa
Planorbidae
Anisus
Anisus
Bathyomphalus
Planorbarius
Planorbis
Planorbis
Segmentina
Punctidae
Punctum
Sphaeriidae
Pisidium

Succineidae
Valvatidae
Vertiginidae
Zonitidae

Pisidium
Sphaerium
Musculium
Succinea
Valvata
Valvata
Columella
Vertigo
Nesovitrea
Zonitoides

reticulatum
hortensis
intermedius
rufus
tentaculata
leachii
rotundatus
fulvus
arbustorum
nemoralis
maximus
truncatula
hypnorum
fontinalis
leucostomus
vortex
contortus
corneus
planorbis
carinatus
nitida
pygmaeum
pseudosphaerium
obtusale
corneum
lacustre
putris
cristata
macrostoma
aspera
antivertigo
hammonis
nitidus

NEDERLANDSE NAAM
Gevlekte akkerslak
Zwarte wegslak
Egel-wegslak
Wegslak
Grote diepslak
Kleine diepslak
Boerenknoopje
Gladde tolslak
Heesterslak
Tuinslak
Grote aardslak / Tijgerslak
Leverbotslak
Slaapslak
Bron-blaashoren
Geronde schijfhoren
Draaikolkschijfhoren
Riempje
Posthorenslak
Schijfhoren
Gekielde schijfhoren
Glanzende schijfhoren
Dwergpuntje
Sphaeriumvormige erwtenmossel
Stompe erwtenmossel
Hoornschaal
Moeras-hoornschaal
Barnsteenslak
Platte pluimdrager
Fraaie pluimdrager
Ruwe korfslak
Dikke korfslak
Ammonshorentje
Donkere glimslak

In het begin van de middag zijn we terug gegaan naar het onderkomen van Jaap en Greetje. Diegenen die uit
het ‘verre westen’ kwamen gingen weer op huis aan terwijl anderen nog nableven om materiaal te
determineren en gegevens uit te wisselen. Ook werd er nog een net door het Paterswoldsemeer gehaald.
Locatie:
Coördinaten:
FAMILIE
Bythiniidae
Valvatidae
Unionidae
Sphaeriidae
Dreissenidae

Paterswoldsemeer vanaf steiger woning Jaap
233.708, 575.656
SOORT
Bithynia
Valvata
Unio
Pisidium
Dreissena

tentaculata
piscinalis
pictorum
henslowanum
polymorpha

NEDERLANDSE NAAM
Grote diepslak
Vijver-pluimdrager
Schildersmossel
Kleine erwtenmossel
Driehoeksmossel
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Tot slot willen we nog vermelden dat ook bij deze excursie de gebruikelijke aanpak is gevolgd. De soorten
die in het veld met zekerheid konden worden geïdentificeerd zijn alleen geregistreerd en niet voor
determinatie meegenomen. Ook na het determineren zijn een aantal soorten weer in het veld achtergelaten.
Wederom kan een geslaagde excursie in de analen van onze werkgroep worden opgenomen.
Toegift
Herman Roode stuurde bijgaande foto na van een
Spitse moerasslak (Viviparus contectus) uit het
Friesche Veen waarin nog jonge slakjes te zien
zijn. De Spitse moerasslak is een levendbarende
soort.

Referenties gebiedsinformatie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Friesche_Veen
http://www.natuurmonumenten.nl/friese-veen
http://www.natuurmonumenten.nl/kluivingsbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paterswoldsemeer
http://www.elsburgeronland.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elsburger_Onland
http://www.natuurindeonlanden.nl/elsburg.html
http://www.natuurindeonlanden.nl/onlanden.html
http://www.natuurmonumenten.nl/peizermaden
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Excursie schelpenwerkgroep Ameland
door Frits Zandvoort

Op 11 mei 2012 hebben we een excursie gehouden naar Ameland. Enthousiast door de berichten over de
nieuwe opspuiting wilden we ons geluk eens beproeven. Deelnemers waren leden van de Schelpenwerkgroep
Noord Oost Nederland (David, Robert, Frits) en Schelpenwerkgroep Friesland (Theo Ykema, Wiebe
Taekema).

Het weer was goed, we hebben alleen een klein buitje gehad. We namen de bus tot bij het vliegveld en zijn
vandaar naar het strand bij Ballum gelopen en zo over het strand terug naar Buren en aan het eind van de dag
naar de veerhaven. Al met al een stevige tippel.
Op het strand was er behalve de opspuiting ook veel te beleven aan de zeereep. Zo lagen er veel
aangespoelde stukken veen. Daarin vonden we boormossels, zoals Barnea candida en de niet algemene
Barnea parva.
Ook andere diergroepen, zoals een doorschijnende zeevinger op een shag zakje (een soort mosdiertje, zie
foto), en een mij onbekend soort eieren. Wie weet wat dit is?
De opspuiting (zand suppletie) van het strand gaf ook weer mooie vondsten. De soortsamenstelling lijkt toch
iets af te wijken van de vorige opspuitingen (zie jaarverslagen van 1992, 1994, 1997, 1998, 2000,
2003…inderdaad het werd weer tijd). We vinden kleppen van Arcopagia crassa, Pholas dactylus en horentjes
van Mangelia nebula die destijds weinig of niet werden gevonden, maar ook oude bekenden (o.a. Cylichna
cylindracea, Oenopota turricula) zien we regelmatig.
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Soortenlijst (alleen verzamelde soorten):
Bittium reticulatum (opspuiting)
Turritella communis (opspuiting)
Peringia ulvae
Hydrobia ventrosa
Rissoa membranacea
Alvania lactea
Buccinum undatum (eikapsels)
Nucella lapillus (opspuiting)
Epitonium clathrus
Bela nebula (opspuiting)
Oenopota turricula (opspuiting)
Retusa obtusa (opspuiting)
Cylichna cylindracea (opspuiting)
Sepia officinalis (schilden)
Parvicardium exiguum (opspuiting)
Mactra glauca (opspuiting)
Spisula subtruncata (dikschalige variant, subfossiel)
Arcopagia crassa (opspuiting)
Dosinia exoleta (opspuiting)
Divaricella divaricata (opspuiting)
Venerupis senescens (opspuiting)
Corbula gibba (opspuiting)
Saxicafraga yeffreysi (in tweekleppig gruis)
Barnea candida (in veenbrokken)
Barnea parva (in veenbrokken)
Pholas dactylus (opspuiting)
Zirfaea crispata (in veenbrokken)
Antalis vulgare (opspuiting)

Foto 1: Doorschijnende zeevingers, Alcyonidium gelatinosum
Foto 2: De bolletjes zijn allemaal leeg, hebben een opening en een doorsnee van 2 mm. Nog onbekend wat
dit is.
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Arcopagia crassa

Snijdende wind …
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Schelpen zoeken op een vissersboot in Griekenland
door Robert Reuselaars

In mei 2012 was ik op uitnodiging van een vriend in Griekenland twee weken in Grieks Macedonië. Vanuit
Thessaloniki heb ik twee grote tochten gemaakt in de omgeving van Kavala en het gebied rond GravenaKastoria (tegen de grens van Albanië en de Republiek Macedonië). Deze tochten waren met name gericht op
de land en zoetwaterslakken. Op drie plaatsen aan de kust kon ik ook wat marien materiaal verzamelen. Eén
van deze plaatsen was interessant: een vissersboot in de haven van Nea Peramos, ten zuidwesten van Kavala.
Gedurende drie ochtenden kon ik voor het
uitvaren zoeken op het dek en op, onder en
in de fuiken. Deze mogelijkheid ontstond
doordat de Griekse vriend zeer goed
bevriend is met de kapitein van deze boot.
Deze visser is gespecialiseerd in het met
gevlochten fuiken vissen op octopus. Hij is
een van de weinige vissers die nog een
vergunning heeft om op deze wijze te
mogen vissen. Voor zover ik begreep zijn
er nog maar 5 vergunningen afgegeven
voor heel Griekenland.
De fuiken worden in lange strengen op
ongeveer 35 meter diepte uitgezet op
verschillende plekken voor de kust. Deze
strengen worden om de paar dagen naar boven gehaald. Meestal wordt er gevist op een zandbodem met
zeegras en wieren en af en toe op een modderbodem. In de fuiken wordt de bijvangst van kleine vissen en
zeeëgels in de fuiken achtergelaten (onsmakelijke bij het uitzoeken van de fuiken). Ook worden er witte
plastic bekertjes ingestopt. Het schijnt dat die een grote aantrekkingskracht hebben op de octopus. Deze
kapitein heeft een knecht(tweede foto) in dienst die uit Egypte komt. In Griekenland worden werkende
buitenlanders geaccepteerd maar de werkomstandigheden zijn over het algemeen slecht (leve de Europese
Unie). Deze knecht woont, leeft en werkt (7 dagen per week) aan boord en komt er zelden vanaf. Ik moet er
niet aan denken om elke dag in die stinkende troep te zitten!
Gedurende drie ochtenden was ik in de gelegenheid om aan boord te zoeken. Vooral de eerste dag was
interessant omdat ze de avond ervoor
terug te fuiken van een modderbodem
hadden opgehaald. Op het dek en vooral
onder het katrol op het voordek (zie
eerste foto) lagen grote brokken modder.
Deze heb ik naderhand in een zeef
uitgespoeld en dat leverde een aantal
fraaie tweekleppigen op, onder andere
Timoclea ovata, Chlamys hyalina en
Corbula gibba. Ook de beide Calliostoma
soorten werden die dag gevonden.
Op de tweede en derde ochtend betrof het
vooral typische soorten die op en in wier
of zeegrasvelden leven (Rissoa en
Jujubinus bijvoorbeeld). Op de laatste
dag trof ik 5 levende Buccinulum
corneum onder de fuiken aan. Ook vondt
ik een levende Umbraculum
mediterraneum maar helaas bleek de plaat al op een aantal plaatsen gebroken te zijn en heb deze niet
meegenomen. In totaal werden 37 soorten gevonden.
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Familie
Aporrhaidae
Arcidae
Buccinidae
Calliostomatidae
Calliostomatidae
Cardiidae
Cerithiidae
Cerithiidae
Corbulidae
Epitoniidae
Fasciolariidae
Fissurellidae
Hiatellidae
Mesodesmatidae
Muricidae
Mytilidae
Nassaridae
Naticidae
Naticidae
Pectinidae
Pectinidae
Rissoidae
Rissoidae
Rissoidae
Rissoidae
Rissoidae
Tellinidae
Tricoliidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Trochidae
Turridae
Turritellidae
Veneridae
Veneridae

Soort
Aporrhais pespelicani (Linnaeus, 1758)
Anadara sp (juveniel)
Buccinulum (Euthria) corneum (Linnaeus, 1758)
Calliostoma (Ampullotrochus) granulatum (van Born,
1778)
Calliostoma (Calliostoma) dubium (Philippi, 1844)
Laevicardium oblongum (J.F. Gmelin, 1791)
Cerithium protractum Ant. Bivona, 1838
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Corbula (Aloides) gibba (Olivi, 1792)
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)
Fusinus pulchellus (Philippi, 1844)
Emarginula rosea T. Bell, 1824
Hiatella (Hiatella) arctica arctica (Linnaeus, 1767)
Donacilla cornea (Poli, 1795)
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)
Modiolarca subpicta (Cantraine, 1835)
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
Euspira guillemini (Payraudeau, 1826)
Euspira macilenta (Philippi, 1841)
Aequipecten (Aequipecten) opercularis (Linnaeus, 1758)
Chlamys hyalina (Poli, 1795)
Pusillina marginata (Michaud, 1832)
Pusillina radiata (Philippi, 1836)
Rissoa (Lilacinia) violacea Desmarest, 1814
Rissoa (Rissoa) monodonta Philippi, 1846
Rissoa (Rissostomia) membranacea (J. Adams, 1800)
Tellina incarnata Linnaeus, 1758
Tricolia tenuls (Michaud, 1829)
Clanculus (Clanculus) corallinus (J.F. Gmelin, 1791)
Gibbula (Gibbula) albida (J.F. Gmelin, 1791)
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)
Jujubinus montagui (W. Wood, 1802)
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)
Comarmondia gracilis (Montagu, 1803)
Turritella communis Risso, 1826
Callista chione (Linnaeus, 1758)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)

Gebruikte literatuur:
Poppe, G.T. & Goto, Y., 1991, European Seashells I..
Poppe, G.T. & Goto, Y., 1993, European Seashells II.
Gianuzzi-Savelli, R. e.a., 1997, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo I (Archaeogastropoda).
Gianuzzi-Savelli, R. e.a., 2002, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo II (Caenogastropoda parte I: Discopoda - Heteropoda).
Gianuzzi-Savelli, R. e.a., 2001, atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo VII (Archaeogastropoda).
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Vakantie in Denemarken
door Frits Zandvoort

Dit jaar zijn we weer eens naar het noorden afgereisd, naar Denemarken, en dit keer aan de Oostzee kant. We
verbleven in een huisje met uitzicht op zee op het eiland Falster. Een heerlijke plek en mooie omgeving,
eigenlijk veel afwisselender dan West-Jutland (zie Zandvoort, 2007). De fauna in de Oostzee is wel minder
gevarieerd, er zitten bijvoorbeeld niet veel soorten schelpdieren, maar er is wel één endemische soort,
waarover later meer.
En er zijn soms bijzondere combinaties van mollusken te vinden. Zo heb ik in de zee direct bij ons huisje (we
zaten 100 m van het water) zowel mariene zeeschelpen (nonnetjes, kokkels, strandgapers, mossels) als een
echte zoetwatersoort (zoetwaterneriet) gevonden. Levend ! Daarnaast ook erg veel brakwaterkokkels.
Volgens diverse bronnen is dit geen verassing, de zoetwaterneriet kan zoutgehaltes verdragen tot 15‰ S (3),
16‰ S (1) en 10‰ Cl- (= 18‰ S, lit2). Het zoutgehalte S is ±1.8 keer het chloride gehalte Cl- . Volgens de
Helcom site (lit 4, zie verderop) is de zoutgraad op een monitoring plek in de Langelandsbælt net ten westen
van Falster alleen in het voorjaar onder de 15‰ S, maar het hele jaar gemiddeld maximaal 18‰ S (spreiding
tot 22‰), terwijl de monitoring ten noordoosten en zuidoosten het hele jaar onder de 15‰ S zit. In de Sonten
zal de invloed van regen groter zijn, dus de plek waar ik mijn nerieten vond zit waarschijnlijk aan de veilige
kant voor zoetwaternerieten (altijd onder 10‰ Cl-). De andere soorten kan je dan deels ook verwachten,
zoals blijkt uit deze tabel (samengesteld o.b.v. lit 2). Toch zitten hier ook soorten die 10‰ Cl- net te laag
vinden.
Gevonden soorten
Macoma balthica
Cerastoderma edule
Cerastoderma glaucum
Arenomya arenaria
Mytilus edulis
Theodoxus fluviatilis
Peringia ulvae
Hydrobia ventrosa
Littorina saxatilis (tenebrosa)

Minimum chloride ‰
1.5
10
4
5 (1 tijdelijk of als zeer stabiel)
15 (2.5 tijdelijk)
10 (3 tijdelijk)
5 (1 tijdelijk)
10

Maximum chloride ‰
13
10
18 (30 tijdelijk)
-

Het water is hier vrij helder, en de wieren zijn mooi om te zien met veel groen- en bruinwieren.
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Er is niet veel getij, het riet groeit tot in de zee en er is soms een vloedlijn te zien, maar of dit van stormen
komt of gewoon door dagelijkse tij bewegingen is niet duidelijk te zien. Bij Guldborg was er wel duidelijk
tij, ik denk een meter verschil. Dit was bij een doorgang tussen Oostzee en Guldborgsont. Hier zaten veel
grote mossels Mytilus edulis, en ook vrij groot (de grootste is 52 mm lang met een vergroeiing).
De enige endemische weekdiersoort van de Oostzee is de ‘Copenhagen cockle’ Parvicardium hauniense, die
hier plaatselijk erg algemeen moet zijn. Het diertje leeft, in tegenstelling tot zijn directe neefjes, niet in de
bodem maar met byssusdraden vastgegroeid aan zeewier, Het heeft een sterke voorkeur voor rustige wateren
zoals in de diverse inhammen en Sonten. Ik heb helaas maar 1 klep en 1 doublet gevonden. De klep bij ons
huisje en het doublet, met vele brakwaterkokkels in netten op de kade aan de westzijde van het eiland. Voor
meer afbeeldingen en informatie verwijs ik naar de interessante website van de HELCOM (Helsinki
Commission), die zich richten op de bescherming van de Oostzee (www.helcom.fi). Zie ook verwijzing bij
het literatuur overzicht.
In een beekje vlak bij ons huisje (Fribrødre Å) heb ik nog wat echt zoetwaterspul gevonden en bij Hesnæs
was een strandje met opvallend veel echte zoetwaterschelpen. Hier lag ook een leeg huisje van een
clausiliidae welke niet op naam te brengen was. Een exemplaar van 13 mm hoog en 3,6 mm breed met 3,5
ribben per mm op de laatste omgang past niet echt bij de te verwachten soorten. Mogelijk een afwijkend
exemplaar van een Clausilia sp.?
Voor landslakken is Møn een goede vindplaats, hoewel ik mijn tijd daar vooral aan fossielen heb besteed.
Voor determinatie van die fossielen heb ik een boekje (lit. 6) gekocht in het vrij nieuwe Geocenter bovenaan
de Klint. Niet alle gevonden soorten staan er in, maar het geslacht is meestal wel te herleiden. De fossielen
zijn het beste te vinden in puinhellingen, als iets een andere kleur heeft dan het fel witte krijt, is het al vaak
een verstening. Onder andere van brachiopoden, zee-egels en belemnieten zijn meerdere soorten te vinden.
Vindplaatsen
1. 24 juni 2012 bij huisje, zowel strand als begroeiing juist boven water.
2. 26 juni 2012 Stubbekøbing, bosje in klein baaitje (Ore Strand)
3. 26 juni 2012 Stubbekøbing, rietveld in baaitje, littoraal?
4. 26 juni 2012 Stubbekøbing, riviertje Fribrødre Å, vlak voor het de zee in stroomt
5. 27 juni 2012 Møns Klint, langs trap naar het strand
6. 27 juni 2012 Møns Klint, fossielen uit de stenen
7. 27 juni 2012 Møns Klint, bij parkeerplaats Aborrebjerg (Vandrerhjern)
8. 30 juli 2012, Guldborg, onder brug, tussen Guldborgsund en open zee
9. 30 juli 2012, Vålse Vig, een baaitje op west Falster, kade van miniem vissershaventje
10. 4 augustus 2012, Hesnæs strand
11. 5 augustus 2012, Møns Klint, gelopen vanaf het zuiden, landslakken en fossielen
Soortenlijst met vindplaatsnummers:
Landslakken
Carychium minimum (3 lev.)
Succinea putris (3 lev.)
Discus rotundatus (2 lev., 11 lev.)
Ena obscura (11 dood)
Oxychilus alliarius (2 lev., 7 lev.)
Trichia hispida (2 lev., 7 lev. 11 dood)
Candidula intersecta (11 lev.)
Cepaea hortensis (1 lev., 7 lev.)
Cepaea nemoralis (1 lev.)
Helicigona lapicida (5 lev.)
Balea biplicata (11 lev.)
Cochlodina laminata (2 lev., 5 lev., 7 lev., 11 lev.)

Zoet-, brakwater- en mariene soorten
Theodoxus fluviatilis (littoralis, Gloër MeierBrook) (1 lev.)
Stagnicola palustris (4 lev.)
Planorbarius corneus (10 dood)
Planorbis planorbis (4 lev., 10 dood)
Potamopyrgus jenkinsi (4 lev.)
Peringia ulvae (1 dood)
Hydrobia ventrosa (1 dood)
Littorina saxatilis tenebrosa (1 lev., 8 levend)
Mytilus edulis (1 dood, 8 levend, 10 dood)
Macoma balthica (1 dood)
Arenomya arenaria (1 dood, 8 doubletten)
Cerastoderma glaucum (1 lev., 8 doubletten)
Cerastoderma edulis (8 doubletten, 9 doubletten)
Parvicardium hauniense (1 klep, 9 doublet)
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Fossielen (allen van Møns Klint, vindplaats 6 en 11)
sponzen (Porifera)
Aulaxinia sulcifera (?)
weekdieren (Mollusca)
Belemnella casimirovensis (veel)
Belemnella lanceolata (1)
Neithea sp. (bivalvia)
stekelhuidigen (Echinodermata)
Temnocidaris sp. (stekels zee-egel)
? onbekende irregulaire zee-egel
Echinoconus scutatus (afdruk)
?Isselicrinus (zeelelie steelsegmenten)
armpotigen (Brachiopoda)
Cretirhynchus sp. 1
Cretirhynchus sp. 2
Terebratulina gracilis (puntgaaf)
mosdiertjes (Bryozoa)
Membranipora sp.
Lunulites sp.
Osculipora truncata
bryozoa sp.
Literatuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glöer P. & C. Meier-Brook, Süsswassermollusken, DJN, 1994
Kuijper W. ‘’De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden’’, Nederlandse Faunistische Mededelingen 12-2000 (41-120),
Ziegelmeier E., Die Schnecken der Deutschen Meeresgebiete und brackigen Küstengewässer, BAH Hamburg,1966
http://www.helcom.fi/environment2/biodiv/endangered/Invertebrates/en_GB/Parvicardium_hauniense/
http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/browserecord.php?-recid=122
Rasmussen A., L. Rasmussen, Th. Hansen, Fossiler fra Stevns Klint, Møn og Nordjylland, Østsjællands Museum 2011
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Boekbespreking ‘’Fauna van Rottum’’
door Frits Zandvoort

Nog nooit eerder heb ik een boekbespreking gemaakt, laat staan voor ons jaarverslag. Maar de uitgave van
‘’Fauna van Rottum’’ (lit.1) vind ik wel bijzonder genoeg om hier wat meer aandacht aan te besteden. Het
gaat immers over ‘’ons’’ gebied, provincie Groningen. Zelf mocht ik twee keer naar Rottumeroog en die
ervaring zal ik nooit meer vergeten. Het korte stukje in ons jaarverslag over één van die excursies wordt ook
aangehaald in dit boek (als ‘’Schelpenwerkgroep Delfzijl 1997, Jaarverslag 1996’’), lit. 2.
Het boek is geschreven door Mark Zekhuis en Nico de Vries en verzameld alle waarnemingen van dieren tot
nu toe gedaan op de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Prachtig gebonden en goed verzorgd met vele
foto’s en een goeie prijs. Na een uitgebreide inleiding met vooral informatie over historie, natuur, landschap
en vogels, volgen de soortoverzichten met bij elke soort (totaal 1333 soorten !) meer of minder informatie
over wanneer het waar is waargenomen. Vele honderden foto’s van de dieren (gegarandeerd genomen op
Rottum!) maken het tot een erg mooi boek. Eerst komen de vogels, dan de ongewervelde dieren en dan de
overige gewervelde dieren. Alle 129 weekdieren die zijn gevonden worden genoemd. Helaas is juist daar
weinig informatie over wanneer en waar ze zijn gevonden. Ook worden alle weekdieren per klasse
alfabetisch opgesomd (op Latijnse naam, Nederlandse naam wordt ook genoemd), zonder onderscheid te
maken tussen levend waargenomen of fossiel, of tussen land- zoetwater en mariene soorten. Ik heb zelf maar
even een overzichtje gemaakt:
landslakken
naaktslakken
huisjesslakken
zoetwaterslakken
mariene slakken
naaktslakken
huisjesslakken
zeker fossiel
zoetwater tweekleppigen
mariene tweekleppigen
zeker fossiel
keverslakken
olifantstandjes
inktvissen

27
3
24 (waarvan 2 kwelderslakjes)
3
29
3 (incl. 2 kweldernaaktslakjes)
26 (8 levend, lit. 3)
11*
2
58 (8 levend, lit. 3)
11*
1 (levend)
1 (zeker fossiel)
4

*Juist van de mariene soorten zou het mooi geweest zijn om ook te weten welke soorten levend zijn
aangetroffen. Gelukkig is dit in lit. 3 wel te vinden (pagina 305 ev., aantallen toegevoegd aan lijst). De
auteurs hebben een negental soorten wel verder toegelicht, maar het is niet duidelijk waarom ze dat alleen
voor die soorten hebben gedaan.
literatuur
1. Zekhuis M. en N. de Vries, FAUNA VAN ROTTUM, 2012, Uitgeverij Profiel, Bedum.
2. Zandvoort F., ‘’Rottumeroog 31 augustus 1996’’, Jaarverslag SWD 1996 (uitgegeven in 1997).
3. Bruyne de R.H., Th.W. de Boer, Schelpen van de Waddeneilanden, 2008.
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Financiële verantwoording 2012
Hostnet (afkoop hosting website
12/2011-12/2016 met € 20,- korting)

€ 35,40

Drukkosten jaarverslag
Verzendkosten jaarverslag
Totaal

€ 15,50
€ 23,70
€ 74,60

Contributie 2012
Nog te ontvangen
Ontvangen

€ 80,00
- € 10,00
€ 70,00

Kassaldo (schuld)
Totaal

€ 4,60
€ 74,60

Begroting 2013
Materialen jaarverslag
Drukkosten jaarverslag
Verzendkosten jaarverslag
Storting reservefonds
Totaal

€ 35,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 80,00
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Contributie 2013

€ 80,00

Totaal

€ 80,00

WERKAVONDEN EN EXCURSIEPROGRAMMA 2013
Werkavonden:
30 januari
Cor Grabijn
27 februari
Jan Kuiper
27 maart
Robert Reuselaars
24 april
Ruud Bank
29 mei
Jos Nienhuis *
26 juni
Taco Geertsema
31 juli
HenkJan Kwant
28 augustus
Marten van Straten *
25 september Cor Grabijn
30 oktober
Frits Zandvoort
27 november Jans Dusseljee
18 december Christien Siertsema
* onder voorbehoud

Excursieprogramma:
25 mei
22 juni
20 juli
24 augustus
28 september

Ameland (strand en opspuiting)
Eemsgebied
Kleibosch of De Kappersbelt
Delfzijl/Eemshaven
omgeving Ter Apel
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LEDENLIJST PER 31-12-2012
R.E. Reuselaars
Ganzerikhof 1
9413 AC Beilen
Tel. 0593-540203 / 06-38768317
f2hreuselaa@hetnet.nl
(tevens correspondentieadres)

H.J. Kwant
Vossenlaan 32
9751 GG Haren
Tel. 050-5343993
hj.kwant@inter.nl.net

J.H. Dusseljee
Rondeboslaan 2-a
9936 BK Farmsum
Tel. 0596-617076
info@dusseljee.nl

C. Siertsema
Magnoliahof 20
9753 EJ Haren
Tel. 050-5340281
c.j.siertsema@hetnet.nl

F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel. 0598-432411
frits.zandvoort@gmail.com

M.L. van Straten
Buitenlust 43
9971 BR Ulrum
Tel. 0595-402013
m.van-straten@tele2.nl

A. & A van der Sman/Aarsen
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel. 070-3640171
sneeuwuil1414@gmail.com

T. Geertsema
Wezellaan 108
9675 LJ Winschoten
Tel. 0597-420320
galeocerdo@wanadoo.nl / geertsema@online.nl

J.A.J.H. Nienhuis
Van Goghstraat 24
9718 MP Groningen

Jaap de Boer
Groningerweg 19-A
9752 XR Haren
Te;. 050-3189163 / 06-12556549
j.h.de.boer@kpnmail.nl / jdeboer@gmail.com

C.J.G. Grabijn
De Boeier 8
7908 EN Hoogeveen
Tel. 0528-267846
grabijn@home.nl

R.A. Bank,
Chopinlaan 21
9603 AM Hoogezand
Tel.: 0598-852132
Ruud.Bank@quicknet.nl

J.Kuiper
Langerijp 4
9901 TL Appingedam
Tel.: 0596-633416
j.kuiper47@kpnplanet.nl

A.D.P. van Peursen
Florence Nightingalelaan 88
2721 NP Zoetermeer
Tel.: 079-3426140 / 06-10521992
peursenv@tiscali.nl/peurs040@planet.nl
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