Mollusken inventarisatie
in de Coepelduynen in
2019 en 2020

Dit artikel is een weergave van de uitgevoerde inventarisatie naar mollusken in het jaar
2019 en 2020 in de Coepelduynen. Het aantal soorten dat door ons is waargenomen tijdens
deze inventarisatie is 15. Dit aantal is door de specifieke weersomstandigheden lager dan
te verwachten in dit gebied.
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Deze publicatie geeft een beschrijving van de molluskenfauna die we in verschillende habitattypen in 2019 en 2020
in de Coepelduynen hebben onderzocht in opdracht van
Staatsbosbeheer. Wij zijn Gab Mulder en Anthonie van
Peursen, beiden lid van de Nederlandse Malacologische
Vereniging en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. De afgelopen jaren hebben wij voor Staatsbosbeheer al een aantal
monitoringsprojecten uitgevoerd rondom onze woonplaats
Zoetermeer. Het betreft hier de natuurgebieden Bentwoud,
Balijbos en Bieslandse bos. De wetenschappelijk naam voor
weekdieren is Mollusca en daaronder vallen onder meer de
landslakken (Gastropoda). De Mollusca zijn na de insecten
(Insecta) qua aantal soorten de grootste diergroep.
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Bij landslakken heb je slakken met een huisje en naaktslakken, slakken zonder huisje. Van de naaktslakken zijn
tijdens de monitoring weinig soorten waargenomen.
De reden hiervan is dat naaktslakken zonder huisje zeer
gevoelig zijn voor uitdroging. Om uitdroging te voorkomen
zoeken zij een vochtige omgeving. Een nader onderzoek in
een natter jaar of periode zal met name moeten uitwijzen
welke naaktslakken er nog in de Coepelduynen leven.

Reeds bekende molluskenfauna in de
Coepelduynen
De kalkrijke duingebieden zijn voor slakken een interessante habitat, omdat kalk een bouwstof is voor huisjes.
Slakken eten voornamelijk planten, paddenstoelen, schimmels maar ook hondenpoep, en zijn dus goede afvalopruimers. In de Coepelduynen zijn zeker 32 soorten mollusken
bekend (Tabel 1).
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Tabel 1. Aangetroffen soorten mollusken in de Coepelduynen.
Deze informatie komt uit twee bronnen:
Ten eerste van waarneming.nl en is aangepast ten behoeve
van de vergelijking met tabel 2. De groen gearceerde soorten
zijn ook tijdens de inventarisatie aangetroffen.
Niet alle informatie uit waarnemingen.nl is overgenomen.
De mariene soorten zijn weggelaten en de zoetwatersoorten
staan apart vermeld. Tijdens de inventarisatie zijn geen
aquatische milieus onderzocht. Voor de volledigheid zijn deze
vermeld, zodat er een compleet beeld is van de tot nu toe
aangetoonde niet-mariene mollusken in de Coepelduynen.
Ten tweede uit het artikel van W. Kuijper (Kuijper 2005).
Wetenschappelijk naam

Nederlandse naam

artikel
W. Kuiper

Landmollusken

Figuur 1. Ligging meetpunten Coepelduynen.

De habitattypen
Bij een eerste rondgang hebben wij samen met de beheerder de habitattypen bepaald voor deze inventarisatie. Deze
habitattypen zijn als meetpunten gedefinieerd en kenmerken zich door verschillende vegetaties. Het belang van deze
verschillende habitattypen is om te bepalen of er soorten
zijn die over het hele gebied voorkomen en of er soorten
zijn die alleen in bepaald habitattypen voorkomen.
De onderstaande habitattypen zijn gemonitord (Fig. 1):
1. Zuidhelling N 52,2309 / E 4,4254
2. Zeedorpenlandschap N 52,2306 / E 4,4241
3. Luwe zeereep met Duindoorn, N 52,2303 / E 4,4174
4. Zeezijde zeereep met helm, N 52,2303 / E 4,4167
5. Noordhelling, stuifhelling met aan de basis veel begroeiing, N 52,2163 / E 4,4116
6. Abelenbosje, zowel de kuil (vroeger bouwland) als de
helling, N 52,2146 / E 4,4127
7. Duinroosveld, N 52,2142 / E 4,4113
8. Brandnetelruigte, N 52,2139 / E 4,4114
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Aegopinella nitidula

Bruine blinkslak

Arianta arbustorum

Heesterslak

*

Arion rufus/ater

Rode wegslak

*

Candidula intersecta

Grofgeribde grasslak

*

Cepaea nemoralis

Zwartgerande tuinslak

*

Cernuella cisalpina

Griekse duinslak

Cernuella virgata

Bolle duinslak

*

Clausilia bidentata

Vale clausilia

*

Cochlicopa lubrica

Glanzende agaathoren

Cochlicopa lubricella

Slanke agaathoren

Cornu aspersum

Segrijnslak

*

Discus rotundatus

Boerenknoopje

*

Helix pomatia

Gewone wijngaardslak

Lucilla scintilla

Aardschijfje

Monacha cantiana

Grote kartuizerslak

Nesovitrea hammonis

Ammonshorentje

Oxychilus alliarius

Look-glansslak

*

Oxychilus cellarius

Kelder-glansslak

*

Oxychilus draparnaudi

Grote glansslak

*

Paralaoma servilis

Duintolletje

Punctum pygmaeum

Dwergpuntje

Pupilla muscorum

Mostonnetje

Succinella oblonga

Langwerpige barnsteenslak

Trochulus hispidus

Haarslak

*

Vallonia costata

Geribde jachthorenslak

*

Vallonia excentrica

Scheve jachthorenslak

Vitrina pellucida

Doorschijnende glasslak

*

*

Zoetwatermollusken
Bithynia tentaculata

Grote diepslak

Galba truncatula

Leverbotslak

Gyraulus albus

Witte schijfhoren

Gyraulus crista

Traktorwieltje

Valvata cristata

Platte pluimdrager
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Cernuella cisalpina (Rossmässler, 1837)

Griekse duinslak

Cernuella virgata (Da Costa, 1778)

Bolle duinslak

Clausilia bidentata bidentata (Strøm, 1765)

Vale clausilia

Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)

Slanke agaathoorn

Cochlicopa spec. Juveniel

Agaathoorn

Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774)

Segrijnslak

Monacha cantiana Montagu, 1803

Grote kartuizerslak

A2

X

A2

X

X

A2

X

X

X
X

Dood

Zwartgerande tuinslak

Levend

Heesterslak

Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

2. Zeedorpen
landschap

Totaal

Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758)

Dood

Nederlandse naam

Levend

Soortnamen

1. Zuidhelling

Totaal

Tabel 2. Waargenomen soorten per habitattype/meetpunt. Aantallen: A1 = 1 t/m 4, A2 = 5 t/m 9,
A3= 10 t/m 24, A4= 25 t/m 49, A5= 50 t/m 99, A6= 100 t/m 499, A7= 500 en meer.

X

X
A2

X

X

A2

X

X

Naaktslak juveniel en spec.
Oxychilus drapernaudi (H. Beck, 1837)

Grote glansslak

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Barnsteenslak

Succinea spec.

Barnsteenslak soort

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)

Langwerpige barnsteenslak

Theba pisana pisana (O. F. Müller, 1774)

Zandslak

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)

Haarslak

Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)

Geribde jachthorenslak

Vallonia excentrica, Sterki, 1893

Scheve jachthorenslak

Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)

Doorschijnende glasslak

Xeroplexa intersecta (Poiret, 1801)

Grofgeribde grasslak

Inventarisatie
De inventarisatie is uitgevoerd in het najaar van 2019 en
2020. In beide jaren waren de weersomstandigheden voor
het monitoren van landslakken niet ideaal, namelijk te
warm en te droog. Landslakken zijn het best te inventariseren onder vochtige en koele omstandigheden. Uitzonderingen zijn de wat grotere soorten, zoals de Zwartgerande
tuinslak (Cepaea nemoralis nemoralis) en enkele kleinere
soorten zoals de Grofgeribde grasslak (Xeroplexa intersecta), die goed tegen deze omstandigheden kunnen. Door
deze warme omstandigheden hebben we in strooiselmonsters minder soorten aangetroffen dan op basis van het
habitat is te verwachten.

Werkwijze
We hebben per meetpunt het gebied geïnventariseerd
en eerst op zicht gekeken welke soorten we vers dood of
levend konden waarnemen. Onze waarnemingen hebben we vastgelegd op een lijst per habitattype. Binnen
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X

X
A3

X

X

A3

X

een habitatstype hebben we ook specifiek gezocht naar
elementen waar de trefkans op landslakken het grootst
is, zoals bijvoorbeeld onder takken en bladeren en op
boomstammen (Fig. 2). Bij te warm weer zoeken slakken
de schaduw en waar kun je dat beter vinden dan onder
takken en bladeren.
Verder hebben we bij een aantal habitattypen strooiselmonsters genomen en deze thuis uitgezocht. Juist in
strooiselmonsters vind je de kleinere soorten die je in het
veld niet zo snel waarneemt.

Resultaat
In Tabel 2 staan de waargenomen soorten per habitat
met abundantieklassen (aantallen) vermeld. We hebben
waargenomen dat een aantal soorten zeer algemeen zijn
voor het hele gebied, de ‘generalisten’. Achter ieder soort
(‘generalist’) staat het aantal locaties waar de deze soort is
waargenomen.
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X

Landschapstypen

X

X

X

X

A4

X

X

A4

X

X

A7

X

X

A7

X

X

X

A2

X

X

A2

X

X

X

X

A3

X

X

X

X
A1

X

Dood

X

Levend

X

X

Totaal

X

A4

Dood

A3

X

10. Losse waar
neming; Noord
wijk, voetpad
ter hoogte
Boerhaavelaan
rond balk

Levend

X

9. overig
"gehele
duingebied

Totaal

X

Dood

A1

Levend

X

Totaal

Dood
X

X

Dood

Levend
X

A1

Levend

Totaal
A2

X

Totaal

Dood

Levend

A2

X

8. Brandnetel
ruigte

A7

X

X

11. Losse
waarneming;
Noordwijk, hoek
Boerhaavelaan
- Dennenweg,
op paaltjes en
hekken

Dood

X

X

7. Duinroos
veld

Levend

X

A3

A1

6. Abelenbosje

Totaal

A1

Totaal

X

5. Noord
helling

Dood

Dood

X

Levend

Levend

A2

4. Zeezijde
zeereep
met Helm

Totaal

Totaal

3. Luwe
zeereep met
Duindoorn

A6

X

X

X
X

X
X

A1

X

X

X
A1

X

A2

X

A1

X

A1

X

A1

X

X
A1

X

X
X

A1

X

A1

X

X

X

A4

X

X

A1

X

A1

X

A1

X

X

X

X

Het betreft hier de soorten de Zwartgerande tuinslak* met 8
locaties, Segrijnslak (Cornu aspersum) met 7 locaties en de
Grofgeribde grasslak met 7 locaties. Deze drie autochtone
soorten zijn in de Coepelduynen zeer algemeen.

A4

X

X

Ook de Bolle duinslak (Cernuella virgata) is op 6 locaties
waargenomen en is een generalist. Hier gaat het echter om
een aangevoerde Mediterrane soort (exoot) en verspreidde zich eerst alleen in het Nederlandse duingebied maar
tegenwoordig ook in het binnenland (Jansen 2016).

Daarnaast zijn er nog twee andere aangevoerde soorten
(exoten) waargenomen. De eerste soort betreft de Griekse
duinslak (Cernuella cisalpina) het gaat hier om de losse
waarneming (Tabel 2, locatie 10) Noordwijk, voetpad naar
de Coepelduynen ter hoogte Boerhaaveweg rond een balk.
Toen wij er in 2020 ging kijken was deze populatie ook bij
wat grondig onderzoek verdwenen. Op deze plek was er
een informatiebord geplaatst en had men daartoe deze
plek wat geruimd. Ook in waarneming.nl is er een melding
voor deze soort voor de Coepelduynen (Tabel 1).

De hiervoor genoemde soorten gedijen goed in een open
landschap met kalkhoudende bodem. Van deze soorten
werden veel exemplaren dood aangetroffen op de open
zandverstuivingen en op beschutte plaatsen werden levende exemplaren onder begroeiing waargenomen.

De Zandslak (Theba pisana pisana) is de andere aangevoerde soort. Ze is al langer bekend van duingebieden in
Walcheren en Zeeuws Vlaanderen, en breidt zich recent uit
naar het noorden via de zeereep (Jansen 2016). Ook hier gaat
het om een losse waarneming (Tabel 2, locatie 11) Noordwijk,

* Een andere Nederlandse naam voor deze soort is Gewone tuinslak. De naam Zwartgerande tuinslak geeft duidelijk het
verschil aan met een nauwverwante soort de Witgerande tuinslak (Cepaea hortensis). Om die reden hebben wij deze
Nederlandse naam hier gebruikt. De laatst genoemde soort is veel minder algemeen in Nederland en komt vooral in
zuid en midden Nederland voor.
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hoek Boerhaavelaan - Dennenweg, op paaltjes en hekken
(Fig. 3). Ook in 2020 zijn we op deze locatie gaan kijken en de
deze populatie lijkt zich uit te breiden langs bermen en op
hekken en paaltjes langs de Dennenweg en Boerhaavelaan.
Hierna volgt per habitattype een korte typering van de
aangetroffen landslakken ook is er op basis van het habitat aangegeven welke soorten er mogelijk ook kunnen
voorkomen. De Scheve jachthoornslak (Vallonia excentrica)
en het Duintolletje (Paralaoma servilis) zijn in dit habitat
ook te verwachten.

Zuidhelling (meetpunt 1)
Hier werden slechts de drie volgende soorten waargenomen; Zwartgerande tuinslak, Segrijnslak en de Grofgeribde
grasslak. Gezien de extreme (droge) omstandigheden van
de zuidhelling werden veel exemplaren dood aangetroffen
op de open zandverstuivingen. Maar dat is te verwachten
op deze open vlaktes gedijen slechts soorten die aangepast zijn aan dit droge habitat.
Zeedorpenlandschap (meetpunt 2)
Het betreft hier één van de best ontwikkelde zeedorpenlandschappen in Nederland in het noordoostelijke deel
van de Coepelduynen. Op kleine verstuivingsplekken
binnen dit zeedorpenlandschap lagen veel lege slakkenhuisjes (Fig. 4).
De hier aangetroffen soorten zijn; Heesterslak (Arianta arbustorum arbustorum), Zwartgerande tuinslak, Vale clausilia
(Clausilia bidentata), Segrijnslak en de Grofgeribde grasslak.
De aanwezigheid van Vale clausilia (Clausilia bidentata
bidentata) passen in het beeld dat de verspreiding van
deze soort vooral in de duinen toeneemt (Jansen 2016).

Figuur 2. Slakken schuilen in een holte van een dode abeel.

Figuur 3. Zandslak Boerhaaveweg Noordwijk.
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Figuur 4. Stuifplek met lege slakkenhuisjes.
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Figuur 5. Anthonie van Peursen in dichte begroeiing met Duindoorn.
Hier kunnen ook een of meerdere Jachthoornslak (Vallonia
spec.) soorten door elkaar voorkomen. Daarnaast is het
Duintolletje te verwachten.
Luwe zeereep met duindoorn (meetpunt 3)
In de luwe zeereep is een klein en vochtig gedeelte, dat
zich bevindt vlak bij een strandopgang. Dit gedeelte is
moeilijk bereikbaar door de dichte en stekelige begroeiing.
Ten opzichte van de overige begroeiíng van de luwe zeereep, voornamelijk Duindoorn (Hippophae rhamnoides)
(Fig. 5) heeft dit stukje een begroeiing met andere soorten
planten (Fig. 6). Een ander kenmerk van dit gedeelte is
dat het in een laagte in de zeereep ligt en het is daardoor
een stuk vochtiger dan de rest van de luwe zeereep en er
in feite sprake is van een klein ander (afwijkend) habitat.
Naast de hiervoor genoemde andere begroeiing liggen op
de grond tussen de brandnetels veel takken en bladafval.
Op en onder takken en bladafval hebben we naast de
‘generalisten’ de Zwartgerande tuinslak, de Bolle duinslak,
de Segrijnslak en de Grofgeribde grasslak nog drie soor-
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Figuur 6. Luwe zeereep met vegetatie van Gewone vlier en
Grote brandnetel.
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agaathoorn (Cochlicopa lubricella), Grote kartuizerslak
(Monacha cantiana) en de Grofgeribde grasslak.
Sommige Glasslaksoorten (Oxychilus spec.) en de Jachtslaksoorten (Vallonia spec.) zijn hier ook te verwachten.
Abelenbosje (meetpunt 6)
Het gaat hier om voormalige akkertjes die inmiddels zijn
begroeid met Abeel (Populus spec.). Een ander kenmerk
van dit habitat is dat het in een dieper gelegen stuk van het
terrein ligt (Fig. 8). In feite gaat het om twee dieper gelegen
stukjes, doorsneden door een hoger gelegen gedeelte.

Figuur 7. Doorschijnende grasslak, zeereep Coepelduynen.

ten waargenomen; de Vale clausilia, de L angwerpige
barnsteenslak (Succinella oblonga) en de Doorschijnende
glasslak (Vitrina pellucida), (Fig. 7).
De Langwerpige barnsteenslak is minder afhankelijk van
water dan de andere soorten Barnsteenslakken in Nederland. Wel hebben alle Barnsteenslak soorten een vochtig
habitat nodig om te overleven (Jansen 2016).

In dit abelenbosje hebben wij de volgende soorten waargenomen; Heesterslak, Zwartgerande tuinslak, Bolle duinslak,
Vale clausilia, Segrijnslak, Slanke agaathoorn, Grote kartuizerslak, Grote glansslak (Oxychilus draparnaudi), Barnsteenslak (Succinea putris), Haarslak (Trochulus hispidus), Geribde
jachthorenslak (Vallonia costata), Doorschijnende glasslak,
Grofgeribde grasslak en enkele juveniele naaktslakken.
Een gevonden juveniel individu van een Agaathoornsoort
kon niet op soort gedetermineerd worden, maar gezien het
habitat gaat het hier waarschijnlijk om de Slanke agaathoorn waarvan ook een volwassen exemplaar is gevonden.

Glasslaksoorten (Oxychilus spec.), Kristalslaksoorten (Vitrea spec.) en de Slanke dwergslak (Carychium tridentatum)
zijn ook in dit habitat te verwachten.
Zeezijde zeereep met helm (meetpunt 4)
Hier hebben we geen landslakken waargenomen. Wellicht heeft dat te maken met het open karakter van dit
habitat in combinatie met de langdurige droge weers
omstandigheden.
Toch zijn er soorten te verwachten zoals de Bolle duinslak
en de Segrijnslak. Beide soorten zijn aangetroffen in de
duinen ten zuiden van de Hondsbossche Zeewering tijdens
een excursie van de Nederlandse Malacologische Vereniging (23 april 2005).
De Segrijnslak breidt zich de laatste decennia steeds
meer uit in de duinen (Jansen 2016). Ook een of meerdere Jachthoornslak (Vallonia spec.) soorten kunnen hier
mogelijk voorkomen.
Noordhelling (meetpunt 5)
De hier aangetroffen soorten zijn; Heesterslak (Arianta
arbustorum arbustorum), Zwartgerande tuinslak (Cepaea
nemoralis nemoralis), Bolle duinslak, Segrijnslak, Slanke
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Figuur 8. Habitat abelenbosje.
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In dit oudere bosachtige habitat zijn ook de volgende
soorten te verwachten; Slanke dwergslak, Boerenknoopje
(Discus rotundatus) en het veel minder voorkomende
Genaveld tonnetje (Lauria cylindracea) en een van de
Kristalslaksoorten (Vitrea spec.)
Duinroosveld (meetpunt 7)
De volgende soorten zijn in dit habitat (Fig. 9) waargenomen; Heesterslak, Zwartgerande tuinslak, Bolle duinslak,
Slanke agaathoorn, Segrijnslak, Grote kartuizerslak, Grote
glansslak, Haarslak en de Grofgeribde grasslak. De vondst
van een leeg huisje van de Langwerpige barnsteenslak is
voor dit habitat wel opvallend. Heel waarschijnlijk gaat het
hier om een ingewaaid - of een door een vogel aangevoerd
exemplaar.
De Scheve jachthoornslak en het Duintolletje zijn hier
ook te verwachten.

Figuur 10. Gab Mulder tijdens molluskenveldwerk in de
Coepelduynen.

lijk heeft dat te maken met de aanwezigheid van de grote
hoeveelheid voedingsstoffen uit hondenpoep. Deze grote
hoeveelheid kan een negatief effect hebben voor de kwetsbare vegetatie (De Molenaar & Jonkers 1993).
Figuur 9. Duinroosveld.

Brandnetelruigte (meetpunt 8)
De brandnetelruigte ligt langs het voetpad naar het strand,
ten noorden van camping Noordduinen. Dit is een bekende honden-uitlaatplaats. Langs dit pad troffen wij veel
hondenpoep aan en in de nabijheid hiervan een aantal
soorten die voor dit gebied kenmerkend zijn, namelijk de
Heesterslak, de Segrijnslak en de massaal voorkomende
Bolle duinslak. Daarnaast zijn ook de volgende soorten
waargenomen: Zwartgerande tuinslak, Grote kartuizerslak
en een Barnsteenslak soort (Succinea spec.). Gezien het
habitat is de Succinea spec. heel waarschijnlijk de Gewone
barnsteenslak (Succinea putris).
Opvallend is dat de gevonden exemplaren van de Bolle
duinslak groter zijn dan de exemplaren die in andere habitats in de Coepelduynen zijn gevonden. Zeer waarschijn-

MOLLUSKEN INVENTARISATIE IN DE COEPELDUYNEN IN 2019 EN 2020

In de eindrapportage voor Staatsbosbeheer komt een uitgebreidere tabel met aanvullende informatie uit bodemmonsters en aanvullende waarnemingen van 2020.

Conclusie

De Coepelduynen is een gebied met veel verschillende
habitats waar een variëteit aan landslakken voorkomt.
Het vroege voorjaar, voorafgegaan door een natte milde
winter, is theoretisch gezien de ideale periode om slakken
te inventariseren. Tijdens onze inventarisatie was het helaas droog en in verhouding erg warm. Om die redenen zijn
er minder soorten aangetroffen dan verwacht. Landslakken
zijn namelijk het beste te inventariseren onder vochtige en
koele omstandigheden.
De waargenomen soorten tijdens onze inventarisatie zijn
aanzienlijk minder dan het aantal dat is geregistreerd in
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waarneming.nl, namelijk 32 (Tabel 1). Dit is ons inziens wel
te verklaren:
1. De registratie van de gegevens in waarneming.nl beslaan
een langere periode.
2. Onze inventarisatie is uitgevoerd tijdens warme en droge periodes.
Tijdens onze inventarisatie (Fig. 10) hebben we geen
Korfslaksoorten (Vertigo spec.) aangetroffen. Deze zijn
ook niet eerder waargenomen in de Coepelduynen. Er
zijn soorten die zowel in een droger en vochtiger habitat
te verwachten zijn. Ook in de Coepelduynen zijn beperkt
dergelijke drogere habitats (strooisellaag van duindoornstruweel en abelenbosjes) aanwezig. Het gaat dan
om Kleine korfslak (Vertigo pusilla), Gestreepte korfslak
(Vertigo substriata) en Nauwe korfslak (Vertigo anguistior).
Deze laatste is een beschermde soort overeenkomstig de
Europese Habitatrichtlijn.

In het Anemoon verslag over de Nauwe korfslak zie 
https://www.anemoon.org/projecten/natura2000/fotos/
populieren; versie 23-7-2018 worden de Coepelduynen niet
genoemd. Deze soort is wel gevonden in Berkheide ten
zuiden van Katwijk.
Daarnaast zijn ook de Dikke korfslak (Vertigo antivertigo)
en Dwergkorfslak (Vertigo pygmaea) in de Coepelduynen te
verwachten (Jansen 2016).
Hoewel de Dikke korfslak met name in vochtigere habitats
wordt gevonden is deze soort op 9 oktober 1954 door de
heer Bernard verzameld Meijendel , aan de voet van een
duinbosje in afgevallen bladeren (exemplaren in de collectie van Anthonie van Peursen Col.nr. 453-2).
Bij de Grote kartuizerslak kan worden opgemerkt dat het
opvallend is dat deze tot nu toe alleen in het zuidelijke deel

Figuur 11. Kleurvariëteiten binnen Cepaea nemoralis nemoralis in de Coepelduynen.
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van de Coepelduynen is waargenomen. De verwachting is
dat deze soort op meerdere plekken zou kunnen voorkomen.
Tot slot nog een aanvullende opmerking in verband met
de Zwartgerande tuinslak. Momenteel is er een onderzoek gaande hoe deze slakkensoort zich aanpast aan de
opwarming van de aarde en de warmere zomers. Het blijkt
dat slakken met een lichter huisje minder snel oververhit raken in de zon (bron https://www.eis-nederland.nl/
snailsnap). Dit lijkt ook wel te kloppen, want de meeste
exemplaren die we op de grote open duinvalleien hebben
waargenomen zijn licht van kleur, namelijk geel. Bij de lege
huisjes van deze soort die op het Duinroosveld zijn verzameld (Fig. 11) blijkt dat er zowel lichtere als meer donker
gekleurde huisjes zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn
dat er naast de open stukken, er in het Duinroosveld ook

lage begroeiing is. Vooral de wat donker gekleurde huisjes
komen voor in gebieden met beschutting.
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