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Lauria Cylindracea (Da Costa, 1778) in Zuid-Limburg

door

Han Raven

Tijdens een wandeling probeerde ik die soort te bemachtigen,
maar het was erg nat geweest en ik kon niet goed zeven. Wel ver-

zamelde ik op het oog slakjes, die ik thuis schoonmaakte en op-

borg, o.a. een exemplaar van Lauria cylindracea (Da Costa, 1778).

Pas later, tijdens het bewerken van materiaal uit Spanje, bedacht

ik, dat Lauria in Nederland slechts bekend is van Walcheren en

sinds kort van enkele plaatsen langs de kust (Gittenberger, Back-

huys en Ripken, 1984). Wel is de soort al lang bekend van ooste-

lijk België; ik verzamelde de soort daar in de provincies Luik

en Namen. In Zuid-Limburg verzamelde ik de soort tussen de bla-

deren in een bos op mergel, aan de zuidoever van de Geul, weste-

lijk van Valkenburg, nabij Schin-op-Geul.

Geraadpleegde literatuur:

Gittenberger, E., W. Backhuys & Th.E.J. Ripken, 1984. De land-

slakken van Nederland (2e druk).

- Kon. ned. Nat. hist. Ver., 184 pp.

Eind april 1987 bracht ik een lang weekend door in Valkenburg,
van waaruit enkele tochtjes werden gemaakt. De laatste keer dat

ik hier landslakken verzamelde, was al jaren geleden. Inmiddels

had Joop Eikenboom tijdens een N.M.V.-excursie naast het pad

langs de Geul Platyla polita (Hartmann, 1840) gevonden, een

soort die nog niet bekend was uit Nederland.
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Ter overname gevraagd:

Van het tijdschrift La Conchiglia de volgende nummers:

1980: nrs. 130-131.

1981: nrs. 142 t/m 147 en de nrs. 152-153.

1982: nrs. 154 t/m 159 en de nrs. 164-165.

1983: nrs. 166 t/m 169.

1985: nrs. 190-191.

Bij voorkeur de Engelstalige uitgave.

Wie helpt mij aan:

Part 4: Marine Rissoacea.

Part 5: Marine Littorinacea.

(üit de serie: The prosobranch molluscs of Britain and Denmark,

door Fretter & Graham).

De twee deeltjes Fretter & Graham kunnen eventueel geruild worden

voor:

Harmer, F.W. The Pliocene Mollusca of Great Britain. Part IX:

201-302, met platen (originele uitgave).

Prijsopgaaf aan: A.J. Dogterom, Pyroladreef 8, 3233 VN Oostvoorne

tel.: 01815-2953.

Aangeboden:

Fossiele schelpen van Antwerpen, 5e Havendok (Plioceen).

Te bevragen: H. van Haren, Nieuwendamlaan 344, Den Haag.
tel.: 070-253274.

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP

De redactie verzoekt voor een nieuwe rubriek in het CB "Leden

publiceren" opgave van artikelen van binnenlandse en buitenland-

se tijdschriften te verstrekken, zodat deze publicaties onder de

aandacht van de overige leden van de N.M.V. gebracht kunnen wor-

den. Het is de bedoeling van tijd tot tijd hiervan een overzicht

te geven.

LEDEN PUBLICEREN:

Moolenbeek, R.G., 1988. Studies on Conidae (Mollusca: Gastropo-
da) - 12. Notes on Australian Conidae: Conus sydneyensis and

Conus gabelishi , - Gloria Maris, 27 (1): 9-13, 10 figs.

Beckmann, K.-H. & E. Gittenberger, 1987. The Clausiliidae (Gas-

tropoda) of the Maltese Islands, some additional data.

- J. Conch., 32 (6): 335-338, pl. 29.


