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VOLGORDE BLADZIJDEN 

Nog even vestigen wij uw aandacht op 
hetgeen wij reeds in het januarinummer 
vermeldden, namelijk, dat enige bladzij
den in de verkeerde volgorde in uw b ezit 
zijn gekomen door de late toezending v an 
de nummer s oktober tot en met decem
b er 1975. Het betreft de bladzijden Veld
w erk 87-90 en Varia Maritima 305- 310. 
Kijkt u nog even na of u deze bladzijden 
op de juiste plaa ts in uw documenta tie 
h ebt opgebor gen. Met onze ver ontschul
diging voor het ongerief. 

Red. 

OVERLEVENDE ALIKRUIKEN 

Voor mijn aquarium h ad ik enkele ali
kruikjes, LittoTina n eTitoides (L. , 1758), 
m eegebracht uit Zuid-Frankrijk. Te za
m en m et wat ander e dieren die ik daar 
had b ui tgem aakt, waren zij in een qua
r antainebak terecht gekomen . Van liever
lee verhuisde de inhoud van deze bak 
naar mijn aquarium en toen alle dieren 
eruit war en heb ik de bak leeg gemaakt. 
Na een week of zeven had ik h et quaran
taine-aquarium opnieuw nodig. Blijkbaar 
had ik bij het leeg maken van de bak niet 
goed opgelet, w ant ik trof in de bovenlij st 
ervan nog een stuk of zes alikruikjes aan, 
die daar dus al die tijd in dat d roge aqua
rium hadden gezeten. Bij w ij ze van ex
p eriment bracht ik ze in een bakj e zee
water, en wat ik nauwelijks verwachtte 
geb eurde : binnen enkele minuten kropen 
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de alikruikjes rond, en n u, twee maanden 
later , doen ze dat n og. De wek en droogte 
hadden zij blijkbaar zon der n adelige ge
volgen overleefd. 

SYSTEMATISCHE LIJST VAN 
NEDERLANDSE RECENTE EN 
FOSSIELE MOLLUSKEN 

WV 

In december van het vorig jaar ver scheen 
in de Mededelingen van de W erkgroep 
voor Tertia ire en Kwarta ire Geologie 
(vol. 12 n r . 4) een artikel van A . W . 
Janssen , getiteld : "Systematische lij st van 
Nederlandse recent e en fossiele mollus
ken". In deze lij st worden alle r ecente 
mollusk en, welke uit Nederland bekend 
zijn (zowel lan d- en zoetwater als ma
rien) opgesomd, en tevens alle fossiele 
mollusk en , w elke b ek end zijn van de 
stranden (aangespoeld) en zeega ten en 
w adden (gewoonlij k gedregd of opgezo
gen). 
De lij st om vat in t otaal 886 soorten en 
ondersoorten, waarvan de system a tiek en 
de nomencla tuur geheel werden h erzien 
en aangepast aan r ecente publicaties. Aan 
h et eind is een vrij uitgebreide lij st van sy
n oniem en opgen omen , m et behulp waar
van m en gemakkelijk veel gebruikte maar 
inmiddels v er ouderde of onjuiste namen 
k an terugvinden . In de system atische lij st 
is bij elke soor t vermeld of deze recent 
autochthoon, r ecen t adventief (d.i. toe
vallig aan gevoerd, zowel natuur lijk als 
door tO'edoen van de m ens) of fossiel be
k en d is uit Nederland. 
De soortenlij st w erd sam engesteld t en be
hoeve van h et Mollusk en Comité van de 
Nederlandse Malacologische Vereniging, 
w elke zich, zoa ls bek end, bezig houdt met 
de registratie van m ollusk enwaarnemin
gen in Nederland, ten einde een over zicht 
te ver k rij gen van de ver spreiding der 
soorten. In dit verband w erd elke soort of 
onder soort voorzien van een volgnummer, 
dat dien t v oor de ver werking van de ge-
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gevens per computer. Behalve soorten en 
ondersoorten bevat de lijst ook nog vele 
formae (vroeger veelal variëteiten ge
noemd), hoewel in dit opzicht niet naar 
volledigheid werd gestreefd. Het is de 
eerste maal, dat een volledige lijst ver
schijnt, waarin zowel de land- en zoet
watersoorten, als de mariene en fossiele 
mollusken zijn opgenomen. 
Omdat voor deze lijst vermoedelijk veel 
belangstelling bestaat, heeft de Werk
groep voor Tertiaire en Kwartaire Geolo
gie een aantal overdrukken van dit ar
tikel extra besteld ten behoeve van ge
interesseerden. De lijst omvat 56 pagina's 
uitgegeven in stencil. De kosten bedragen 
(inclusief portokosten) f 4,-. 
Bestellingen kunnen gericht worden aan 
de penningmeester der W.T.K.G. te Oegst
geest, door overschrijving van dit bedrag 
op postgiro 653504 onder vermelding van 
"systematische lijst". 

Werkgroep T.K.G. 

Deze Pleuroploca gigantea Kiener, die on
geveer 45 cm meet en behoort tot de fami
lie der Fasciolariidae, kreeg de heer G?·iede 
uit Arnhem tijdens zijn vakantietrip doo?· 
Florida. De oorspronkelijke eigenaar, mr. 
Woodbury, tTOf deze reus aan, toen hij op 
een modderbank met zeegras beg?·oeid 
bezig was zich te goed te doen aan een 
zeester. 
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JAWS 
De gevolgen van de griezelfilm "Jaws" 
beginnen zich af te tekenen. In Amerika 
schijnt er een rage ontstaan te zijn naar 
souveniers als haaientanden, haaienkaken, 
opgezette haaien e.d. Een der Filippijnse 
leveranciers van schelpen van het Zeebio
logisch Museum heeft aangekondigd dat 
de prijzen van haaienbekken 100% zijn 
gestegen. Ook schijnt men een nieuw 
kijkspel ontwikkeld te hebben. "Liefheb
bers" houden in het huiskameraquarium 
kleine haaien. Als de familie 's avonds 
voor het aquarium zit te kijken, laat men 
goudvisjes los en het is dan een sensatie 
gade te slaan hoe de haai deze ongeluk
kigen verorbert! Sedert de gladiatoren
spelen van de oude Romeinen is onze 
beschaving nog niet veel verder gekomen. 
Afgezien van de omstandigheden waar
onder deze haaitjes zullen leven of een 
langzame dood zullen sterven, is het gru
welijk om zoetwatervissen zo plompver
loren in zeewater te gooien. J. H. L. 

BIJ UW STICHTING VERKRIJGBAAR 

• Herdruk Fossielenatlas (De fossiele 
schelpen van de Nederlandse stranden 
en zeegaten). 
f 7,50 franco thuis. 

• Marien biologische publicatie no. 1: 
Suggesties voor een smaakvol verzorg
de collectie. (Overdruk Vita Marina 
uit jaargangen 1971 en 1972). 
f 3,50 franco thuis; f 2,50 afgehaald. 

• Oude jaargangen Vita Marina. 
1966 en 1967 f 10,-; 1972 en 1973 
f 12,50; 1974 f 15,-; alles per jaargang 
franco thuis. 

Bestellingen van het gewenste door stor
ting of overschrijving op postrekening 
6061 00 ten name van de Stichting Biolo
gia Maritima te Den Haag. 

, -------------------------------, 
I HOE MEER VRIENDEN VAN DE STICH- I 
I TING , HOE BETER ONZE VITA! 
L ~ 
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