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Verspreidingsonderzoek van Pupilliden in Nederland

Columella edentula (Drap): bekend uit alle provincies; in Gronin-

gen slechts van één vindplaats; in Zeeland alleen van Walcheren;
in F.-Brabant slechts van Ginniken, Hilvarenbeek,Netersel en Hel-

mond bekend. Truncatellina cylindrica (Fér.): Alleen bekend van

Zuid-Limburg, Deventer en IJmuiden(dood ex. ). Truncatellina stro-

beli ( Gredl. ) :Eénmaal van Katwijk (1 ex.var. Hooveni Bayer).

Vertigo moulinsiana s Twee vindplaat sen,Teelde in Z.-Lim-

burg,nl.Schinnen en Nuth. V.antivertigo (Drap. ); Opgaven uit alle

provincies, "behalve Friesland. Vrij algemeen in de driehoek Lei-

de n-Utrecht-Alkmaar
. V.pygmaea (Drap.)s Keest algemene' Vertigo-

soortin Ned., echter nog nïëT hekend uit de prov.Groningen.
V. substriata (Jeffreys)% Niet tekend uit Groningen; in Friesland

gevonden DIJ Beetsterswaag en Gosterwolde ? enkele verspreide
vindplaatsen in Drente en het O-deel van Overijsel en Gelderland?
niet bekend uit de prov.Utrecht

, Zeeland,Limburg; in N.- en Zuid-

Ilolland bekend uit de duinstreek van Loosduinen tot Haarlem? in

N-Brabant te Boxtel en Val kenawaard. V.pusilla Httll.: duinstreek

van Hoek van Holland tot Schoorl.Overigens verspreide opgavens

Kantinge,Harderwijk,Gorsel,Arnhem,Nijmegen,Rhenen en Gulpen. Dode

exemplaren ven Maastricht en Terschelling. V.angustior Jeffr.%

duinstreek van de Beer Bij Hoek van Holland to« Eergenj uit Zuid-

Limburg lege huisjes van Maastricht en het Geuldal. Pupilla mus-

corum Ilttll.s Pr ov. Groningen slechts één vindplaats (ZóuT;kamp7T

In het voorlaatste Corr. bl. is een opgave verschenen van de

gebieden in Nederland, die wat het genus Pisidium betreft, niet
of slechts weinig onderzocht zijn. Dit bracht mij op de gedachte
een overeenkomstig overzicht van de in ons land bekendePupilli-
dae op te stellen, een groep waaraan ik reeds verscheidene jaren

mijn bijzondere aandacht wijdt. Van verschillende leden ontving
ik tot nu toe regelmatig uitvoerige gegevens over nieuwe vind-

plaatsen. Ongetwijfeld schuilen er echter in de verzamelingen
en excursieverslagen van leden, met wie ik nog niet in nauw con-

tact sta, gegevens die nog niet gepubliceerd zijn en die een aan-

vulling op het hieronder geschetste verspreidingsbeeld zouden

geven. Dergelijke gegevens zijn mij zeer welkom. Voor inzage van

materiaal, zo mogelijk vergezeld van nauwkeurige opgaven (behal-
ve vindplaats en datum,b.v. ook coördinaten, aantal levend en

dood verzamelde exemplaren, oecologische gegevens) houd ik mij

steeds bijzonder aanbevolen. Echter ook mededeling van waarnemin-

gen uit de reeds enigszins bekende gebieden worden op prijs ge-

steld.



222

niet bekend uit Friesland en Drente;slechts enkele vindplaatsen
in Overijsel, Gelderland, Utrecht en Hoora-Brabant bekend.

Bekend in de kuststrook van Retranchement tot Den Helder, van

Texel en Ameland, voorts in Zuid-Limburg. Bijzondere aandacht

wordt gevraagd voor de var. edentul a Slavik, ale tot nu toe al-

leen in Zeeland, 3ui u-Hollc fta en "PTcemcndaal waargenomen is.

Lauria cylindracea (i>a Costa).; Alleen.."bekend van Walcheren sDotn-

Bürg-an Rit "ten. Orcul a doliolum (Brug.); Alleen in Z-Limburg,
nl.Geuldal van HöuEhem rot" Strucht, voorts Bemelen,St .Pieter en

Oirsbeek. Abida secale (Drap.)° Enkele dode exemplaren vermeld

van Zeist en Driebergen. Chondrina avenacea (Brug.)s. Dood verza-

meld bij Haarlem en Sassenheim.
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