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De segrijnslak: Helix Aspersa, in Nederland: een verzoek

tot medewerking

door

Henk K. Mienis

Veertig jaar geleden vermeldde Van Benthem Jutting (1947) deze

soort van 27 gemeenten in Nederland. Bijna alle vindplaatsen wa-

ren in de drie westelijke provincies gelegen: Noord- en Zuid-Hol-

land en Zeeland. Daarnaast nog twee geïsoleerde vindplaatsen:
Utrecht en Deventer.

Helix aspersa begint zich echter meer en meer op zijn gemak te

voelen in ons land met als gevolg heel veel nieuwe vindplaatsen.

In de eerste uitgave van "De landslakken van Nederland" (Gitten-

berger e.a., 1970) wordt deze soort dan ook reeds met 96 stippen

op de verspreidingskaart aangeduid. Naast heel veel lokaliteiten

in de bovengenoemde drie westelijke provincies, nu ook de eerste

vermeldingen uit o.a. Noord-Brabant, Zuid-Limburg, de Flevopolders

en Friesland. Deze uitbreiding van het areaal komt nog meer naar

voren op de kaart in de tweede uitgave van "De landslakken van

Nederland" (Gittenberger e.a., 1984), alhoewel gegevens
uit Drente

en Groningen nog steeds ontbreken.

Tijdens een kort bezoek aan Nederland in 1983 konden nog heel

wat nieuwe vindplaatsen van de segrijnslrk in Noord-Holland boven

't IJ geregistreerd worden (Mienis, in druk). Hieruit bleek mij
dat deze slakkensoort inderdaad aan een explosieve opmars bezig is

en dat hier en daar een plaagtoestand bereikt is.

Om een nog beter overzicht te krijgen van de huidige versprei-

ding van Helix aspersa zou ik de leden van de Nederlandse Malaco-

logische Vereniging willen verzoeken, mij een overzicht te sturen

van alle monsters van de segrijnslak uit Nederland, aanwezig in

hun verzamelingen. Ook zou ik degenen, die niet in landslakken ge-

ïnteresseerd zijn, willen verzoeken om eens een blik te werpen
in

een naburige tuin of plantsoen. Wie weet, levert dat ook nog on-

verwacht nieuwe vindplaatsen op. De soort is gemakkelijk te her-

kennen aan het ongeveer drie centimeter grote huisje, dat meestal

geelbruin tot zeer donkerbruin gekleurd is. Bovendien vertoont

de schelp een opvallende hamerslag sculptuur.

Vermeldingen kunnen opgestuurd worden naar één van onderstaande

adressen: Henk K. Mienis, Zoological Museum, Hebrew University,

91904 Jerusalem, Israël; of

Kibbutz Netzer Sereni, 70395 Israël; of

p/a Scholeksterhof 36, 1444 AS Purmerend.

Reeds nu bedank ik een ieder hartelijk voor zijn medewerking.

Geciteerde literatuur:

De segrijns lak, Helix (Cornu) aspersa Müller, 1774, is van huis

uit een indringer in de Nederlandse landslakkenfauna. Dit is goed

te zien aan de aard van de meeste vindplaatsen: stadstuintjes,

plantsoenen en parken.
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