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Cochlicella Acuta (Muller 1774) nabij Parijs

Het de trein ging ik naar Bonnières, ca. 60 km ten westnoordwes-
ten van de franse hoofdstad. De Seinekanten zijn daar aardig begroeid
met struikgewas en enkele bomen-, de oever is op vele plaatsen flink

steil afgeslagen en in de stroom liggen tal van beboste eilandjes...
...een heel ander landschap dan de benedenloop van onze delta-rivie-

ren.

Het weer was, malacologisch gezien, zeer gunstig; na een flinke

bui regende het nog zachtjes wat na en de Cepaea' s en Helicellat' s

lieten zich gemakkelijk vangen. Tot mijn verassing vond ik eohter ook

enkele exemplaren van Cochlicella acuta,. hangend aan grassen, het to-

renvormige, tot 16 mm hoge huisje met dé top omlaag. Bij enig zoeken

vond ik er steeds meer, Bijna alle volwassen. Ook aan vrij droge

muurtjes vond ik ze in grote getale.

De tekening van het huisje van dit aardige slakje was vrij vari-

abel? met veel, weinig of geen dwarsbandjes
,

en al dan niet met een

donkere band langs de onderzijde van de laatste winding.
Het eigenaardige met deze soort is, dat hij door Germain in de

"Faune de France" (1930) wordt vermeld als warmte- en droogteminnnend
en speciaal voorkomend in het zuiden van Frankrijk en langs de kus-
ten van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de 'Noordzee. De mogelijk-
heid van voorkomen in onze duinen, in de eerste plaats in Zeeuws-

Vlaanderen, is trouwens ook niet uitgesloten. Naar het binnenland

zou hij langs de rivierdalen binnendringen, doch daar minder voorko-

men. In Parijs is hij volgens Germain wel eens gevonden, doch hij

zou daar, althans in 1930, verdwenen zijn.
Nu ligt mijn vihdplaats hemelsbreed wel niet zo ver van de Ka-

naalkust (ca. 120 km), maar langs de Seine is de afstand toch altijd

nog ongeveer 230 km.

Voor andere waarnemingen van deze soort, hetzij- noordwaarts

langs de kust, hetzij landinwaarts, zal onze redacteur zich zeker

aanbevolen houden.

J.J. Bernard

In oktober 1955 was ik in de gelegenheid een privé-excursie te

maken vanuit Parijs en ik greep deze mogelijkheid aan om eens langs
de Seine te gaan neuzen naar de gastropoden-fauna.


