MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Zoals de lezers reeds Zlullen hebben opgemerkt is de redactie van ons Mededel•i ngenblad met in zijn geheel in die van dit tijdschrift overgegaan. De Heer
Adelbert, zojuist uit Nederland teruggekeerd, zag zich genoodz<:akt af te
treden als hoofdredacteur omdat zijn tijd teveel door nieuwe 'Werkzaamheddn
in beslag wordt genomen. Zijn plaatsverva:nger de Heer J. van Borss.um
Waalkes trad ui.t de redactie teneinde zich meer op eigen wetenschappelijk
werk te kunnen concentreren. Beide Heren traden toe tot de kring van •toegewijde medewerkers. Aangezien hun werk ook indirect, via het Herbaa-iurn aan
de doelstelingen van de vereniging ten goede zal blijven komen zal dit formele
afscheid naar wij hopen geen ernstige consequenties hebben voor de inhoud van
dlit orga31n. Wij danken hen voor hun aandacht ~n werkkracht die zij lange
tijd aan het orgaan van de vereniging hebben geschonken. V1oor de onderlinge
ba111d tussen de •}ed<!n, voor het "voorve rwarmen" van de belangs<telling, het opnieuw rijp maken van de vereniging voor ha;a r eigen gedrukt tijdschrift is hun
werk zeer belangrijk geweest.
D at het gestencilde Mededeling<!nblad geregeld kon versc hijnen danken we ook
aan enkele ijverige technische kracht·en : Mondih en zijn assistente M a rsinah
van het Herba.rium Bogori<!nse die het Medede-lingen/blad typten en stencilden.
Zij hebben het vuile werk opgeknapt dat zo vaak het minst dankbare is, Aan
Mondih ·<'n Marsinah zij op deze plaats speciaal dank gebracht.
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ZOETWATERSLAKKEN OP ZEE
Op 24 Maart I 952 bevonden zich een aantal studenten van he•t Laboratorium
Penjelidikalll Laut •te Djakarta op weg naar het eiland P. Sa•kit (Purmerend)
in de Baai Véii!JI Djakarta, kort na hoog water. Op ongeveer 5 km van d'e Javakust werd het panktonnet over boord gezet dat ongeveer I 0 minuten achter
de boot aan bteef slep<!n. Toen het was binnengehaald en de iflJh!oud werd
bekeken bleek dat er behalve microscopische organismen ook enkele voorwerpen in zwommen en dreven die me•t een loupe konden· word<!n herkend.
Dit waren enkele rugzwemmertjes, z'o etwaterinsecten die vliegen kunnen, en
die 'waa·rschijlllllijk door de wind in z;ee waren gedreven wanneer zij niet door
een riviertje in zee w.aren gespoeld. In deze richting wees namelijk het voor·komen van twee zoetwaterslakijes in datzelfde monster. Een klein kwalletje
was het ·enige zeedier dat met het blote oog kon worden waargenomen De zoetwaterslakjes waren dood, hun lege huisjes vrij vers, nog gLanzend en onbeschadigd. De mlondopening was door mod'd:er afgesloten.
Deze slakjes kon ik identificeren als Segmentina calathus ( Benson).
De cfi'ere n moeten niet ver van de Noordkust van Java hebben geleefd.
Zoetwater.molluscen spoelen regelmatig aan op de koraaleilanden in de baai doch
het waren tot nu .toe slechts de grotere soor.ten me't stevige schelpen die werden
gevonden. Von Martiens (I897) meldde deze soort uit Bogor, van Benthem
Jutting vond de diere'n te Pagandaran (Dirk de Vriesbaail en te Kuripan in
I 930 (Treubia I3. P· 8 fig. 6).
Deze vondst toont aan dat Segmentina calathus ook voorkomt in het
zoete water langs de kust van de baai van Djakarta. H et is onmogelijk dat deze
kleine tere schelpjes van ver uit het binnenland afkomstig zijn, ·

Summarv
Segmentina calath1ts ( B ens.) is reported from plankton ·dredgLngs in Djakar-

tabay 5 km out of the coast. Two empty shells were colleoted.
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