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For 2008 we intendto publish a volume on Mollusca that live

onrocky shores.

If you are currently involved in research related to rocky shore

molluscs, we kindly invite you to submit the results ofyour

research for our magazine. Please indicate, with a title of the

article (a provisional one is OK) and an indication about its

size in print. Contributions can be on any topic related to tax-

onomy, ecology, behaviour, faunistics, etc of Mollusca from

rocky shores, not only gastropods but also on bivalves or chi-

tons. All contributions will be peer reviewed prior to accep-

tance.

Deadlinefor the manuscripts: January 31, 2008.

Since there are, of course, restrictions in available space (=
money) we cannot guarantee that all the papers matching our

aims can indeedbe published.

On behalfof the editorial board,

Gijs C. Kronenberg

Milieu Educatie Centrum

P.O.Box 435

NL-5600 AK Eindhoven

The Netherlands

e-mail: giis.kronenberE@tiscali.nl

Het vierdenummer van Vita Malacologica, geheelgewijdaan

de Ellobiidae, is korte tijd geleden verschenen.

De redactie hoopt dit jaar nog nummers uit te brengen over

mitriforme gastropoden en over Conidae.

Voor 2008 hebben we het plan opgevat om een uitgave te

publiceren gewijd aan de Mollusca die op rotskusten leven.

Als u op dit moment bezig bent met onderzoek dat verband

houdt met mollusken van de rostkust, nodigen wij u vriende-

lijk uit om de uitkomsten van uw onderzoek aan ons ter publi-

catie aan te bieden. Gelieve dit aan te geven met de titel van

het artikel (een voorlopige is oke) en een idee over de grootte

als het gedrukt zou zijn. Bijdragen kunnen gaan over onder-

werpen zoals taxonomy, ecologie, gedrag, faunistiek enz. van

de Mollusca van rotskusten, niet alleen gastropoden maar ook

bivalven of keverslakken. Alle bijdragen zullen beoordeeld

worden door zgn. reviewers voordat ze geaccepteerd worden.

Uiterste inleverdatum voor manuscripten: 31 januari 2008.

Aangezien er, uiteraard, beperkingen in de hoeveelheid be-

schikbare ruimte (= geld) zijn, kunnen we niet garanderendat

alle artikelen dieaan onze doelen beantwoorden ook daadwer-

kelijk gepubliceerdkunnen worden.

Namens de redactie,

Gijs C. Kronenberg

Milieu Educatie Centrum

P.O.Box 435

5600 AK Eindhoven

e-mail: giis.kroiienbergfetiscali.nl

Vita Malacologica number 4, an issue devoted to the Ellobi-

idae, has been published recently.

The editorial board hopes to publish further issues on mitri-

form gastropods and on Conidae later this year.


