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Nieuwe vondsten van Vitrea Contracta Westerlund

door J.G.J. Kuiper

De heren Aten en Neuteboom waren korte tijd daarna in de gelukkige om-

standigheid dit vermoeden te kunnen bevestigen. Op 14 September 1950 maak-

ten zij een excursie naar het Gaasterland. Bij Rijs troffen zij in het Rijs-
terbos, langs de Groenelaan, ongeveer 300 meter van af de Oude Mirdumerweg,
een vrij rijke molluskenfauna aan, waarvan Vitrea contracta een bestanddeel
uitmaakte. Begeleidende soorten in dit slakkengezeischap waren: Euconulus

trochiformis. Gonyodiscus rotundatus, Arianta arbustorum, Succinea oblonga,
Oxychilus cellarius, Retinella radiatula, Punctum pygmaeum, Cochlicopa

In het Correspondentieblad nr 33, bladzijde 266, uitte ik, na de vondst
van Vitrea contracta in de provincie Noord-Brabant, het vermoeden dat deze

soort, die als een kenmerkend element gold van de molluskenfauna van Zuid-

Limburg en het duingebied, ook verwacht kon worden in de diluviale gebieden
van het Oosten en het Noorden des lands.
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lubrica, Vertigo substriata, Columella edentula, Agriolimax laeve.

Enige weken later, namelijk op 1 October 1950, verzamelde de heer Neute-

boom, op aanwijzing van de heer Aten,- Vitrea contracta in een duinbosje aan

de Noordzijde van de weg naar de Verbrande Pan bij ! t Woud (Gem.Bergen in

Noord-Holland), ongeveer 250 meter ten '(Vesten van de Heerenweg (coördinaten:

x =

Euconulus trochiformis, Retinella radiatula, Punctum pygmaeum, Vallonia

costata, Vertigo angustior, Vertigo pusilla, Columella edentula. Dit is de

Noordelijkste tot nu toe in het duingebied bekende vindplaats van Vitrea

contracta.

Ten slotte zij hier nog vermeld, dat de heer Neuteboom op 25 Februari

1951 een levend en een dood exemplaar van de onderhavige soort vond in het

Provinciale Waterleidingduin bij Heemskerk, ongeveer 500 meter ten Zuiden

van de "Kruisberg"', onder rottende takken aan de oever van het meertje.

(Coördinaten: x = 103.50j y = 503.75). Begeleidende soorten waren hier:

Euconulus trochiformis, Punctum pygmaeum, Succinea oblonga, Vertigo pusilla,

Columella edentula, Vallonia costata, Arion intermedius.

Van de juistheid der determinaties van de twee eerstgenoemde vindplaat-

sen heb ik mij, door revisie van het betreffende materiaal, persoonlijk

'kunnen overtuigen.


