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Cernuella neglecta (Drap.), een nieuwe soort voor België

A. Stiva

Amsterdam

Backhuys & Ripken (1966) vermelden het voorkomen vanCernuella

neglecta bij Hoek van Holland en Maasdijk, destijds de eerste vermel-

ding voor Nederland. Gittenberger, Backhuys & Ripken (1970) geven
daarnaast

nog waarnemingen uit Zandvoort, waar de soort nog voor-

komt (W.H. Neuteboom, mondelinge mededeling).
Uit België is de soort nog niet gemeld, zodat dit m.i. de eerste

bekende vindplaats is voor België. Gezien de nabijheid van de Neder-

landse grens lijkt het mij waarschijnlijk, dat Cernuella neglecta ook kan

worden aangetroffen in Zuid-Limburg langs de Maas bij Eijsden en bij

Op een vacantiewandeling op 22 augustus 1972 naar de Stop van

Ternayen en omgeving verzamelde ik een aantal levende slakken van het

geslacht Helicella in wijdere zin. De vindplaats ligt aan het Albertkanaal

op de hoek, waar dit kanaal de voet van de Sint Pietersberg begint te

doorsnijden. De slakken werden gevonden op het talud van de weg langs
het kanaal aan de kant van de steile krijtwand; de vindplaats valt onder

de gemeente Lanaye. De begroeiing ter plaatse was nogal schaars met

veel open plekken met krijtgruis. Begeleidende soorten zijn niet waar-

genomen; ruim 30 exemplaren werden verzameld (collectie A. Stiva,

duplicaten in Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden).

Op de determinatiedag van de Nederlandse Malacologische Vereni-

ging op 27 januari j.1. te Leiden werd dit materiaal door de Heer W.H.

Neuteboom herkend als Cernuella (Cernuella) neglecta (Draparnaud,
1805). Deze determinatie werd door de Heren Drs. E. Gittenberger en

Th.E.J. Ripken ook nog anatomisch gecontroleerd en correct bevonden.

Op deze plaats wil ik de drie genoemde heren nogmaals hartelijk dank

zeggen voorhun hulp.
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Maastricht in de buurt van het Albertkanaal. Mogelijke vindplaatsen in

België lijken mij Kanne, Lanaken en verder noordelijk langs het Albert-

kanaal. Het zou aanbeveling verdienen ook eens de omgeving van het

Albertkanaal in zuidelijke richting te onderzoeken om aansluiting te

krijgen met het voorkomen van de soort in Frankrijk (eventueel via de

Maas?).

Schelp en geslachtsorganen zijn afgebeeld door Backhuys & Ripken
(1966, fig. 1-3) en Gittenberger, Backhuys & Ripken (1970, fig. 158 en

162).

Resume

Cernuella (Cernuella) neglecta (Draparnaud, 1805), espèce nouvelle pour la

Belgique, a été trouvée dans la commune de Lanaye, au pied des roches crétacées

au bord de la route le long du Canal Albert, où ce canal entre le massif de la

Montagne St. Pierre. Les spécimens, dont la détermination a été confirmée par

dissection, se trouvent dans la collection privée de l’auteur.
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