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Korte mededeelingen door W.C. van Heurn

In het laatst van September 1947 is door mijn zoon A.A.van Heurn te

Voorschoten een Cepaea nemoralis (L. ) gevangen, die aan de binnenzijde
der schelp tegen de sutura, op ongeveer 1 cm. van den mondrand verwij-

derd, een zeer klein, rond en vastzittend pareltje draagt. De schelp is

volwassen, geel en met alleen band nr. 3 geteekend. Waar mij nimmer te-

voren iets omtrent parelvorming bij echte landslakken ter oore is geko-

men, meen ik goed te doen door deze in ieder geval zeldzame vondst, even

te vermelden.-

In den zomer van 1947 trof ik in ons kleine vijvertje te Gelder-

land ) van Limnaea stagna lis (L. ) "behalve een groot aantal aan den mond-

rand der sohe lp min of meer misgroeide exemplaren bovendien ook de gele
variëteit lutea aan, en wel in een behoorlijk groot percentage. De

schelp dezer kleurvariëteit vertoont niets bijzonders. Of deze variëteit
ook in voorafgaande jaren reeds talrijk aanwezig is geweest, valt helaas
niet meer na te gaan.-

overname aangeboden d®# Ned,Mala®, Vasweiiiglngr te$en vergoe-
ding van portokosten; oen paar in goede staat ziende hooge exoursie-

soi: oenen, maat 43.- J. Gr, J.Kuiper
,

Nassau Zuilensteinstraat 35, Den Haag.

Ter overname gevraagd "Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele
en recente mollusken, die op do Nederlandsche stranden aanspoelen en

hunner verspreiding"
,

proefschrift door C.O.van Regteren Altena.Rotter-
dam, 1937. A.N.Ch.ten Broek (via den Secretaris,

F.B. Loos jes .Hamelakkerlaan 24, 'Vageningen.

SECRST/.RI/iAT :Hame 1akker laan

£4,Wa geningen.-

Bij het inzamelen van eenig

materiaal van Cepaea nemoralis(L.) op 14 Juli 1947 in de gemeente Zut-

phen, nabij d e dorpskom van Voorst, heb ik het geluk gehad, daaronder

aan te treffen 1 e xemplaar der links-gedraaide variëteit (of zoo men

wil ”monstruositeit”)sinistrorsum Férussac, Voor zoover valt na te

gaan is dit het tweede in Nederland gevonden exemplaar (getuige Mevr.

W.S.S. v.d. Feen, geb. v. Benthem Jutting); het eerste werd destijds bij

Rhoon (IJsselmonde) gevonden, kwam in de collectie Schepman terecht en

ha diens overlijden in de verzameling van het Mollusken-comité te Am-

sterdam. Dit exemplaar heeft op gelen ondergrond alleen de banden 4 en

5. Het door mij gevonden 2de ex. bezit alle 5 de banden, eveneens op een

geel fond. Het was de eenige linksche aberrant onder meer dan 2000 nor-

male rechtsche slakken, oude en jonge dieren en dood opgeraapte schel-

pen tezamen, die op verschillende datums in 1947 ter plaatse werden inge-
zameld (alle jongen zijn elders weer in vrijheid gesteld),-


