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Afzettingen, Mistenummer 2003 - enkele opmerkingen

André Jansen*

Toch wil ik nog even extra stilstaan bij de figuren la en

1b op pagina 19 in het verhaal van Birgitte en EivindPalm.

Inhet Miste-boek van A.W. Janssen staatde soort vermeld

onder de naam van Morumcf. dunkeri Speyer, 1862, die

volgens de auteur voorkomt in het Laat Oligoceen van het

Noordzeebekken. In het werk van M. Hoernes (1856)

kwam ik een beschrijving en afbeeldingen tegen van Oni-

scia cithara die goed overeenkomenmet de Miste-exem-

plaren. Hieronder vindt u de gegevens over de voorko-

mens en de verspreiding van de soort volgens Hoernes:

“Die Oniscia cithara scheint in den miocenen Ablagerungen

Europa’s ziemlich verbreitet zu sein, ist jedoch nach den

Mittheilungen der Schriftstellerueberall mehr oder weniger

eine Seltenheit; so finden wir sie zu St. Paul und St. Jean

de Marsac bei Dax, in den Turinger Bergen,zu Belforte im

Herzogthum Genua, zu Lapugy in Siebenbuergen (nach

einer Mittheilung des Herm Neugeboren) (1853,1854und

1855),und zu Korytnice in Polen.” •

Volgens mij verdienthet de voorkeur om op grond van de

beschrijving en afbeelding door Hoernes de soort van

Miste niet langer als Morum cf dunkeri maar eerder als

M. cithara Sow. te benoemen.
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Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de tot-

standkoming van het speciale Mistenummer aan de re-

dactieen alle anderen diehun bijdragen hebbenverstrekt.

Tijdens de behandeling op deAlgemene Ledenvergadering

op zaterdag 20 maart 2003 vroeg Adrie Kerkhof mij om

de wijzigingen van een paar namen voor u op een rij te

zetten in Afzettingen. Een verzoek waar ik gaarne aan wil

voldoen.

Pagina 11: fig. la en 1b.Trivia (T.) westfalica moet zijn

Apiocypraea septemtrionalis (Schilder, 1929).

Voor wijzigingen op pagina 19 en 20 verwijs ik u naar

‘Errata Mistenummer’op deze pagina.

Pagina 23; fig. 15 Bursa pelouatensis moet zijn Murex

spinicosta Bronn, 1831.

Pagina 23: onder nr. 5. Een afbeelding van een slakken-

huis zondernummer moet waarschijnlijk zijn Favartia

collega (Boettgcr, 1906).


