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MolluscanResearch, het tijdschriftvan de malacologische verenigingvan ’Australasia’

G. van der Velde

MolluscanResearch is te vergelijken met Basteria, zij
het dan dat MolluscanResearch geheel Engelstalig is en

bestaat uit keurige boekjes van ongeveer 90 bladzijden met

de afbeelding van een Conus op de kaft. Per jaar komen

drie van zulke deeltjes uit die samen een jaargang vormen.

Voorheenheette het tijdschrift de Journal ofthe Malacolo-

gical Society ofAustralia. Het tijdschrift verwelkomt alge-

mene entheoretische studies van mollusken enricht zijn
focus vooralop de bovengenoemde geografische gebieden.
De managing editoris dr. W.F. Pondervan het Australian

Museum te Sydney. Als associate editors staan bekende

malacologen vermeld zoals B.A. Marschall, B. Morton,

W.B. Rudmanen J. Stanisic.

Het tijdschrift ziet erkeurig verzorgd uit en doet mij qua

opmaak denken aan JournalofConchology ofdeZoölogi-
sche Mededelingen vanNaturalis. De uitvoering is vergelijk-
baar met zwartwit foto's, scanfoto's, kaartjes entekeningen.
Een auteur in dit tijdschriftkrijgt de volgende service: het

artikel wordtdoor twee re viewers beoordeeld, wanneer het

geaccepteerd engedrukt is, zijn er 25 overdrukken gratis, er is

een onlinebeschikbaarheid van alleartikelen vanaf2002en

deabstracts zijn tevinden in de voornaamste biologische
indexera

Wie meer wil weten kan de website bezoeken alwaar de

inhoud en samenvattingen, informatievoorauteurs, artike-

len in druk eninformatie voor inschrijving te vindenzijn

(www.publish.csiro.au/joumals/mr) alsmede een link naar

de Malacological Society ofAustralasia

(www.amonline.net.au/malsoc).

De inhoudvanMolluscan Research is gevarieerd en han-

delt over de biologie, fysiologie, systematiek, morfologie,

ecologie en onderzoek naar de bescherming ofeconomi-

sche betekenis van de weekdieren. Voorbeelden van artike-

len zijn: een nieuweLittoraria-soort, dieetpreferentie van

twee landslakkenvan het genus Meridolum, een revisie van

de Australische Condylocardiinae, de vernietiging van Ind-

oplanorbis eieren dooreen Pomacea soort, deradula-tand

tum-over in een keverslak, een overzicht van de Indo-Paci-

fïsche bivalven van het geslacht Lioconcha met een

beschrijving van vier nieuwe soorten, hetgedrag van de

landslak Hedleyella falconeri, recente Scissurellidae van

NieuwZeeland en Aplacophora verzameld in de Indische

Oceaan tijdens de Sovjet VITYAZ cruises van 1959-1964.

Wie in het Indo-Pacifische gebied geïnteresseerd is doet er

goed aan dit tijdschrift in de gaten te houden ofanders een

abonnementte nemen oflid te worden van de genoemde

vereniging. De kosten bedragen US$85.00 voor de gedruk-
te plus online-versie, alleenonlinekost US$75.00. Het lid-

maatschap van de vereniging kost Au$ 100.00.

Netals onze NederlandseMalacologische Vereniging
heeft de Malacological Society ofAustralasia (MSA) als

eerste doelhet bevorderen van debestudering van weekdie-

ren en zijn amateurs, studentenen professionele biologen,
diehieringeïnteresseerd lid van deze vereniging.

Zij ontvangentwee tijdschriften namelijk Australasian

ShellNews en MolluscanResearch. Deze tijdschriften
bevattenartikelen over de weekdieren van het Australo-

Aziatische gebied, de Indo-WestPacific en de Zuidoost

Aziatische regionen.


