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Bofiliella in Spanje en Frankrijk

door

R.H. de Bruyne

Ook tijdens mijn afgelopen vakantie in de oostelijke Pyre-

neeën (mei 1996) heb ik tevergeefs een aantal bekende vindplaatsen

afgezocht. Geluk had ik uiteindelijk bij het nauwkeurig uitpluizen

van aanspoelsel van de rivier Manol, vlakbij het plaatsje Avinyo-

net, ten westen van Figueras. Hier trof ik zowel enkele volwassen

huisjes aan, als twee 'topjes' (Fig. lb; pag. 90), die zoals bekend

door deze soort worden afgeworpen. Bij het zoeken naar het juiste

aanspoelsel bleek mijn 'mariene-gruis-zoek-ervaring' goed van pas

te komen; alleen in één qua samenstelling afwijkend aanpoelsel-

lijntje was de soort aanwezig. Het overige aanpoelsel (nog uren

gezocht en zakken vol meegenomen) bevatte geen Bofiliella.

Het bleef echter niet bij deze vondst. Bij het uitzeven van

strooisel op een lokatie 500 meter ten zuidwesten van het gehucht

Le Tech in Frankrijk (oost van Prats-de Mollo), trof ik onverwacht

ook een adult huisje van Bofiliella aan (Fig. la; pag. 90) . Voor

zover mij bekend, is dit pas de tweede maal dat de soort 'in situ'

(dus niet aangevoerd in aanpoelsel) op Frans grondgebied is aange-

troffen. De eerste vondst stamt eveneens uit het dal van de Tech

en werd gedaan nabij Arles-sur-Tech (Gittenberger et al., 1980).

Daarnaast is de soort nog gevonden in aanspoelsel in de Gorges de

la Fou (mond. med. Th. Ripken). Conclusie: Bofiliella leeft op meer-

dere plaatsen in Frankrijk in en om de Techvallei.

Met dank aan J. Eikenboom, W. Maassen, Th. Ripken en A. Hovestad

voor diverse Pyreneeën-vindplaaten

Summary

Bofiliella subarcuata (Bofill, 1897) is recorded from Avinyonet,

Spain; 4 adult and 2 juvenile shells in floodline debris of the

River Manol, and also from France; 1 shell, 500 m SW of village Le

Tech. ca. 4 km E of Prats-de-Mollo (both May 1996). (See also p.90).
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Zoals bekend bij alle landslakken-verzamelaars en aangegeven

in standaardwerken als Kerney, Cameron & Jungbluth (1983), komen

in Europa nog twee relict-vertegenwoordigers voor van de in het

Tertiair algemene subfamilie Laminiferinae der Clausiliidae. Beide

soorten, Laminifera pauli (Mabille, 1865) en Bofiliella subarcuata

(Bofill, 1897) zijn endemisch in de Pyreneeën. De eerstgenoemde is

plaatelijk niet zeldzaam. Bofiliella vinden daarentegen, geldt als

een echt buitenkansje. Met name de (voornamelijk ondergrondse)

leefwijze is de oorzaak dat ook op bekende vindplaatsen, zoals

onder meer aangegeven in Loosjes & Altimira (1970) en Bech (1990),

vaak tevergeefs naar de soort wordt gezocht.


