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POTAMIDES T ELESCOPIUM L.

Een van de bijzonder hede n, welke men in den Indischen archipe l aantreft, zijn zeker
we l de Mangroven.

In alle opzic hten, zoowel faunistisch als floristisch is de Mangrove een belangrijk
gebied en tevens een dankbaar studieonderwerp. Het is ook in de Mangrove, dat men
voornamelijk brakwatervormen ontmoet.

Prof. Or. E. VON MAlnENS brengt in zijn besc hrijving van de zoetwatermollusken
van den Indischen archipe l tal van vormen onder het hoofd brakwaterm ollusken, Op bI. 123
dee l IV van Prof. Dr. MAx WEBER'S Zoologische Ergebttisse einer Reise in Niedertändisch
Ost-Indiën toont VON MAlnENS aan, dat, wann eer men de weekdieren rangschikt volgens
het midden waarin ze leven, men de feiten tot hun recht moet laten komen en een gebied
aannemen, waar sommige soorten, we lke men wel is waar of tot de zeewatervormen of tot
de zoetwatervormen rekenen kan samenleven, doch waa r men nooit de eigenlijke zoet-of
zeewatervo rmen aantreft.

Een van deze brakwater
vormen welke ook in het werk van
Dr. KONI NGSBERGER: Java Zoölo
gisch en Biologisc h als kenmerkende
brakwatersoo rt aangegeve n wordt,
is de Potamides Telcseopium.

Deze Potantides Telcseopium
of Zeefall, welke wij in de Am
boinsche Rariteits kamer van G. E.
I~ UMPH I US aantreffe n, was aan den grooten Amboinsenen natuu rond erzoeker waa rschijnlijk
onbekend en het is de Holl andsche uitgever SCHIJN VOET, die het dier in RUM PHI US
wer k bijvoegde.

Dit feit is wel merkwaardig, want de Zeeton is heclernaal geen
archipel en we weten immers ook, dat RUMP HIUS diere n en planten
den archipel toegezondcn kreeg. Dit doet ons vermoeden, dat de
Zeeton zeker wel van eenig belang moet zijn.

Doch ook biologisc h vertoo nt de Potantides Telescopiutn eige naardige bijzond erheden.
In 1835 reeds nam BENSON proeven met de Zeeto n en het gelukte hem het dier eerst 14 dagen
in zoetwa ter in leven te houden, waarna hij hetzelfde exemplaar gedurende vier maand en
in zoutwater hield, om het daa rna veertien dagen lan g zonder water te bewaren. Gedu
rende al dien tijd bleef het dier in leven.

Dit is een merkwaardig feit daar toch in ' t algemeen de zeedieren hij een over plan
ting in zoetwater na korten tijd sterve n. Een dergelijke taaiheid is slechts van weinige
weze ns bekend. P. v. O.

HET KO NSERVEREN V AN DI EREN.

In aansluiting aan de "Wenken voor lnsekten verzam elaar s" , in Jaargang 1915 van de
Tropische Natuu r verschenen, komt het ons niet ondienstig voor, de lezers van dit tijd
schrift ook enigc methodes aan de hand te doe n, hoc de vertege nwoo rdigers uit andere
diergroepen te konservere n zijn.


	TN19160050029

