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Een vondst van Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in Noordwest-Frankrijk
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(3) en
Trichia hispida (8).

Het landslakje Vertigo moulinsiana is zeldzaam in geheel Europa (Butot & Neuteboom,

1958). Door het op vele plaatsen verdwijnen van de geschikte biotopen (moerassige gebie-
den) zal het areaal waarschijnlijk nog steeds aan het afnemen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de

Nederlandse vindplaatsen in Zuid-Limburg veranderd en pogingen om de dieren
er terug

te vinden zijn niet geslaagd. De hier gemelde vondst geeft echter een aanvulling op de

bekende vindplaatsen en komt uit een gebied waar deze soort nog niet eerder aangetoond

was.

Tijdens een malacologische inventarisatie rond Wissant in Noordwest-Frankrijk in 1969

(Kruissink et al., 1970) werden op 3 augustus twee huisjes verzameld in het gebied Les Bas

bij het plaatsje Sangatte, 8 km ten westen van Calais, département Pas-de-Calais. Het

terrein bestaat voornamelijk uit grasland met sloten en enige poeltjes. Vertigo moulin-

siana kwam te voorschijn uit een planten- en grondmonster dat uit een geheel met oever-

planten dichtgegroeide sloot verzameld was. Het betreft twee volgroeide lege, maar verse,

huisjes. Ook de overige soorten in het monster zijn grotendeels als lege, vers uitziende

schelpen aanwezig. Het zijn de zoetwatersoorten Valvata cristata (16), Aplexa hypnorum

(1), Galba truncatula(9), Anisus leucostomus (4), Bathyomphalus contortus (29), Pisidium

spec. (algemeen, levend) en de landslakken Carychium minimum (67), Cochlicopa lubrica

(1), Vertigo antivertigo (9), Vallonia pulchella (1), Oxyloma spec. (29, waarvan 3 levend),

Succinea oblonga (4), Vitrea crystallina (1), Nesovitrea hammonis (1), Zonitoides nitidus

(6, waarvan 2 levend), Euconulus fulvus
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Resumé

Le 3 août 1969 deux coquilles du petit mollusque terrestre Vertigo moulinsiana ont été trouvées

dans un fossé prés de Sangatte (département Pas-de-Calais, France).

Fig. 1. Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849), Les Bas bij Sangatte (8 km westelijk van Calais),
Pas-de-Calais; collectie W.J. Kuijper.


