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Cilindriskais
tuntuļgliemezis
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
ir pumpurgliemežu dzimtas Vertiginidae
suga. Šis gliemezis ierakstīts Latvijas
Sarkanās grāmatas (LSG) 0. kategorijā
(izzudušās sugas), pēc datiem uz 1995.
gadu (Spuris 1998). Šobrīd zināma jauna
atradne Bauskā (Rudzīte 2000). 1999. gadā
tika atrasta jauna cilindriskā tuntuļgliemeža atradne Rīgas rajona Silakroga
apkārtnē. Jaunie atklājumi liecina par to,
ka suga būtu ierakstāma Latvijas Sarkanās
grāmatas 3. kategorijā un svītrojama no 0.
kategorijas.

Plankumainā rievspolīte Discus
rotundatus (O. F. Müller, 1774) ir
rievspolīšu dzimtas Discidae suga.
1999. gada rudenī plankumainā
rievspolīte konstatēta Nacionālā botāniskā
dārza teritorijā (Leg.: A. Stalažs). Sugai
zināma vēl viena atradne Kurzemē (Greke
1999) Abas atradnes atrodas sinantropā
vidē.
Mitrāju pumpurgliemezis Vertigo
lilljeborgi (Westerlund, 1871) ir pumpurgliemežu dzimtas Vertiginidae suga.
1999. gada pavasarī suga konstatēta
Nacionālā botāniskā dārza teritorijā (Leg.:
A. Stalažs). Šī ir patlaban vienīgā zināmā
eksistējošā atradne Latvijā (Rudzīte 2000).
Mitrāju pumpurgliemezis ir Ziemeļeiropas
suga.

Cochlicopa repentina Hudec, 1960
vidējais gludgliemezis. Par šīs sugas
izplatību Latvijā ir maz ziņu (Rudzīte
2000). Šķirojot 1999. gadā ievākto materiālu no Gribulītes upes ielejas (Ogres
raj.), ir konstatētas vairākas šī gliemeža
čaulas. Vidējo gludgliemezi viegli sajaukt
ar parasto gludgliemezi Cochlicopa
lubrica, kurš ir ļoti bieži sastopama suga.

Birztalu vīngliemezis Cepaea
nemoralis (Linnaeus, 1758) ir vīngliemežu dzimtas Helicidae suga.
Šogad konstatēta šīs sugas atradne
Rīgā. Rīgas populācija ir samērā liela un
stabila un maz pakļauta cilvēku darbībai,
bet nākotnē šī atradne pasargājama no
būvniecības šajā teritorijā.
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