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Is Acanthinula (Spermodea) Lamellatain Nederland uitgestorven?

Het is nu gewenst althans te proberen uit te vinden of Acanthinula lamellata

nog tot onze fauna behoort en inderdaad alleen onder de oude hulsten van dit bos

leeft of geleefd heeft. Daartoe zou ik eerst te weten willen komen waar en wanneer

het dier voor de laatste maal is aangetroffen. Daarom roep ik allen die ooit in

Drente verzameld hebben op zich met mij in verbinding te stellen en op te geven

waar en wanneer zij hebben verzameld en welke soorten zij in de door hen aan te

geven onderzochte terreinen hebben aangetroffen. Het zal dan tevens zeer op prijs

worden gesteld als al degenen, die Acanthinula lamellata in hun collectie aanwezig

hebben, vallen opgeven van welke vindplaatsen die individuen stammen, met de aan-

tallen van elke vindplaats, de datum van de vondst en de naam van de verzamelaar.

(Ook van buitenlandse exemplaren).

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat Acanthinula lamellata als enige rest van een

oude fauna slechts in het Mantinger bos zou zijn overgebleven. Er zijn meer van die

oude hulstbossen in Drente en aangrenzende oostelijke gebieden buiten die provincie

Het is evenwel ook waar, dat Acanthinula lamellata in Nederland, als noordelijke

soort, zijn meest zuidelijke verspreiding heeft en dus aan de uiterste rand van

zijn areaal zit. Onder deze omstandigheden wordt elke soort uiterst kieskeurig wat

zijn milieu betreft en tevens zeer trefbaar in zijn plaatselijk voortbestaan.

Ik zou het zeer op prijs stellen als u uw excursiegegevens en collectiegege-

vens betreffende Acanthinula lamellata en de met deze slak vaak geassocieerde mol-

lusken Vertigo substriata en Zonitoides excavatus wilt toezenden aan:

L.J.M. Butot R.I.V.O.N. - Zeist

Laan v. Beek en Royen 40 - 41.
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In 1930 werd Acanthinula lamellata Jeffreys voor het eerst in Nederland ver-

zameld (van Regteren Altena, 1931) in het Mantinger Bos in de Provincie Drente.

De laatste vondst van deze soort uit het Mantinger Bos werd gepubliceerd in C.B.

49 p. 452 toen het dier in augustus 1952 was verzameld (D. van den Tooren, 1953).

Nadien hebben verschillende malacologen vergeefs getracht het dier terug te vinden.


