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C.O.van Regteren Altena,1951• Milax rusticus(Millet), een nieuwe naakte slak

voor de Nederlandse fauna,met opmerkingen over -zijn anatomie,levenswijze en

verspreiding.-Natuurhist.Maandbl. (Maastricht),vol.40,pp. fig.

De naakte slak Milax rusticus werd in April 1950 in een bos bij Eisden in

Zuid-Limburg door pater A.M.Husson S.C.J. ontdekt. Het bleek dat een popula-

tie van deze soort aldaar op een zeer beperkte vindplaats leeft. Milax rus-

ticus is door vorm, kleiir en tekening gemakkelijk van alle andere Neder-

landse naakte slakken te onderscheiden. De nieuwe vindplaats sluit aan bij

een aantal verspreide vindplaatsen langs de Maas en zijn zijrivieren in Bel-

gië. Waarschijnlijk kan de overigens zuidelijke- en oontinentale soort op deze

plaatsen door bijzonder gunstige microklimatologische omstandigheden, vooral

wat betreft de zomertemperatuur, stand houden.

C.O.v.R.A.

De bodemfauna van een beukenbos zonder ondergroei op arme zandgrond bevat

slechts weinig mollusken; zij spelen in deze gemeenschap geen rol van beteke-

nis. Daarom kan hier met enkele opmerkingen over dit overigens belangrijke

proefschrift worden volstaan.- Van de aangetroffen soorten:Arion subfuscus,

A. intermedius
,
Limax tenellusenHyalinia sp. (p. 107) werd alleen de eerst-

genoemde geregeld in de monsters van 4 dm³ bodemmateriaal aangetroffen.

Voor de malacoloog zijn de autoecologische gegevens over deze soort belang-

rijk. Gemiddeld komen in het bos ongeveer 14 exemplaren per m² voor, voor-

namelijk in het bladafval dat de bodem bedekt, maar toch ook in de daar-

onder liggende humuslaag en in het bovenste laagje van de minerale bodem

(p. 97). De populatie van Arion subfuscus leed erg onder de strenge winter

van 1946/7. Figuur 7 op p. 57 geeft een indruk van de omstandigheden van tem-

peratuur en vochtigheid, die door de soort blijkbaar normaal verdragen worden.


