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Boekbespreking

L.Forcart: Schnecken und Muscheln, 64pp, 13 fig. en 22 gekl.platen
met ca.180 afbeeldingen, Verlag Hallwag A.G., Bern, 1947.

Zwitserland is een dorado voor de malacoloog. Zo rijk als het

land echter is aan weekdieren, zo arm is het aan beoefenaren der

weekdierkunde. Liefhebbers komen er vrijwel niet voor. Misschien

komt het doordat Zwitserland niet aan de zee ligt. Veel amateur-

malacologen immers zijn van de mariene schelpenwereld uit hun ont-

dekkingstochten in het domein der land- en zoetwatermollusken be-

gonnen. In Zwitserland ontbreekt de amateur die natuurlijke spring-

plank. Daarom is het goed, dat in de bekende Hallwag-reeks ook een

boekje verscheen over slakken. Het is geen determineerwerkje. Het

geeft na een korte inleiding over lichaamsbouw, ademhaling, voeding

enz, afbeeldingen vergezeld van enkele regels oecologische en geo-

grafische bijzonderheden van de bekendste in Zwitserland, voorko-

mende mollusken. Naast zeer goede afbeeldingen zijn er ook die

minder geslaagd zijn, vooral wat de kleur betreft. Doch aan de

typografie van een geillustreerde uitgave, die voor enkele francs
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Wie dit fleurige op kunstdrukpapier en in kleuren uitgevoerde
boekje door bladert, ontkomt niet aan de bekoring van de vormenrijk-
dom der molluskenfauna in Zwitserland. Voor de natuurliefhebber is

het een aansporing ook aan deze diergroep eens aandacht te beste-

den. Voor een toerist een prettig gidsje, dat hem in een oogopslag
een globaal beeld geeft van wat hij in zijn vacantieland aan mollus-

ken verzamelen kan.

Dr.H.C.Rodéteï Hydrobiologie van Nederland
,

de zoete wateren.

""Ambtér dam, 1948', 3*8*0 pp . (posthume uitgave"}*.
ï)e bladzijden 355 - 373 behandelen' de bekendste in Nederland

voorkomende zoetwaterweekdieren, hun bouw en hun ' levenswijze .
Van

verschillende soorten worden afbeeldingen gegeven.

W.S*S.van Benthem Juttings Systematic studies on the non-marine

Mollusca of the Indo-Austrai-ian Archipelago! I. CriTTcal revision
of - f he Javanese operculate Tandshells ö?"tïïe families Hydrocenidae

,

Helicinidae, Cyclophoridae, Pupinidae and Cochlostomatidae. "ÏREÜBÏA

VÖT.19 ,
Part J, pp -"5*047 60 fig. , SepïT7i94ïï7~

Over de molluskenfauna van Indonesia is al veel gepubliceerd,
doch het is lang geleden dat er een samenvattend werk verscheen.

De onderhavige publicatie is, aldus de inleiding, de eerste van een

serie systematische studies over de niet-mariene weekdieren van de

Indo-Australische archipel, die de auteur zich voorstelt ten dele

alleen ten dele in samenwerking met andere specialisten in bepaal-
de groepen, het licht te doen zien. Het onderwerp zal systematisch
en regionaal behandeld worden. Het w'drk is 'gebaseerd op de collec-

ties van het Zbölógis ch Museum te Amsterdam, vah-het Zoölogisch
Museum te Buitenzorg en het Rijksmuseum van Matuurliike Historie

te Leiden.

Na een korte inleiding en een kaartje van Java, waarop de in de

tekst vermelde vindplaatsen zijn aangeduid, volgt een systematische

opsomming van de óp Java voorkomende operculatc landslakken? de

Hydrocenidae en de Helicinidaeelk met twee soorten, de Cyclopho-
ridae met 21, de Pupinidae

"

mei 5 en do Cochlostomatidae met TóT~
soorten. Van elke'TamiTie wordt een determmeefTaTbêl gegeven. De

soortsbeschrijvingen zijn vergezeld van duidelijke afbeeldingen en

van een opgave van de verspreiding in de archipel, alsmede van de

op Java bekende vindplaatsen. Het merendeel der afbeeldingen is

zeer fraai en staat technisch op een hoog peil. Zij zijn vervaar-

digd door Abdulkadir, Middelhoek en De Smit.

Van de 15 in dit deeltje behandelde genera is het geslacht

Diplommatina (fam.Cochlostomatidae)
,

_____

met 12 soorten het talrijkst
vertegenwoordigd .

Hei toTUezelfde' familie behorende geslacht

Opisthostoma, dat wij ook uit andere delen van de archipel kennen

en waarvan' 'de schelp steeds opvalt door haar bizarre vorm, telt

op Java slechts twee soorten. Een hiervan, nl. O.uranoscopium v.B.

Jutting is de kleinste in dit werk beschreven soorü [H" 0»~8 mm,

Br.1.2 mm).
Alle in deze- eerste aflevering behandelde soorten behoren tot

de onderklasse der Prosobranchia en zijn in het "bezit van een

operculum; zij leven voor het merendeel op of in de grond, onder

mos en dorre bladeren of op met mos begroeide rotsen.

In Nederland heeft de eerste aflevering van "Fauna van Neder-

land, .Mollusca" een periode van intensief faunistisch onderzoek

van molluskenfauna ingeluid. Moge het voor de tropische pen-

dant ervan, de "Systematic Studies'i weggelegd zijn een zelfde rol

in het malacologisch onderzoek van de Indo-Australische archipel

te vervullen. Een voorwaarde daartoe echter lijkt mij, dat de af-

leveringen afzonderlijk verkrijgbaar gesteld sullen worden, zodat

zij binnen het bereik komen van de verschillende thans op Óava

vertoevende verzamelaars.

in de handel verkrijgbaar is, kan men onmogelijk meer verwachten.
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D.S.Johnson and S.Lowy: Observations on the distribution of Heli-
cella caperataana Trichia striolata. Journal of Cochology, Nov.

±340, Vol.23, .NëTl, pp.T r U.'

Schrijvers onderzochxcn verschillende kolonies dezer soorten

in de omgeving van Cambridge, en namen waar dat H. caparata door-

gaans op grassen on planten, met smalle bladeren voorkwam, terwijl

T. striolata voornaneli j2: werd aangetroffen op planten met brede
bladeren, Langs experimentele weg trachten schr.een verklaring
hiervoor te vinden.

Nora Fisher McMillans Possible biological races in Hydrobia ulvae

yfennantj ana their varying resistance to lowered salinity.
Journal of Conchology, Nov.lJ4~Ö

,
Vol.23, NoTl. pp*."Ï4 - T6.

De dieren van drie vindplaatsen werden na gezette tijden over-

gebracht in water met een steeds lager zoutgehalte. Het bleek dat
de weerstand der dieren tegen verzoeting verschillend was naar ge-

lang de plaats van herkomst. Schr. vraagt zich af of hier sprake-
kan zijn van verschillende biologische rassen.

Nora Wisher McMillan: The_ resistance of_ Hydrobia ventrosa (Monta-
gu) to low salinities.Journal of Conchology ,frov.~194ö, Vol.23,No.1,
p.16". • •

Op grond van experimenten neigt schr. tot de conclusie dat

Hydrobia ventrosa onder kunstmatige omstandigheden een minimum

zoutgehalte van 24.5 promille nodig heeft.

J.v.d.Meulen: Tabel voor de Fossiele Taxodonte 3ivalvia van het

Nederlandse strand
,

met 'systemTTsclïe* SesclIrTJvTlig van alle op het
ÏÏeïïërTanïïsïï sfranïï aan spoel e nde s'oörTen alsmë ae de uiT boringen
"Bekende soorten 28 soorten' êrTT'S" iTf beel dingen )

,
"?0 pp.

De TBellmgsTelling voor" de fossTele* schelpen, die op de Neder-

landse stranden aanspoelen of uit boringen naar boven komen, is de

laatste decenniön sterk toegenomen. Maar voor vele amateurs blijft
dit deel der conchyologie een gesloten, boek door het ontbreken van

een samenvattend determineerwerk.' De literatuur op dit gebied is

vaak moeilijk bereikbaar. Na de verschijning van het proefschrift
van C.Q.van Hegèeren Altena, dat eens te meer de aandacht vestig-
de op dit rijke terrein van onderzoek, is de behoefte aan e'en mo-

dern, niet te kostbaar determineerboek, waarin behalve soortsbe-

schrijvingen ook duidelijke afbeeldingen van alle soorten voorko-

men, steeds dringender geworden. De auteur van .
het onderhavige

werkje was een van de velen, die dit gemis voelden, toen hij door

toevallige omstandigheden, na de oorlog kennis maakte met de fos-

siele schelpen van de kalkbranderij te Den Briel. En met een lof-

waardig enthousiasme, zo kenmerkend door de N.J.N.'er, is- hij aan'

het werk getogen, om te trachten dit terrein van onderzoek te ont-

sluiten voor de velen die belangstelling voor fossiele schelpen
hebben. Het ligt in het voornemen van de auteur het resultaat van

zijn studie vast te leggen in een serie monografische determineër-

tabellen.

De eerste tabel ligt thans voor ons. ITa een kort voorwoord en

een literatuurlijst volgt een opsomming van de'plaatsen in ons

land waar kalkbranderijen zijn gevestigd, die uit de zeearmen op-

gezogen materiaal verwerken en waar men dus kennis kan maken met

de fossiele verder een verklaring der minder ge-

bruikelijke termen, een schema van' geologisclie perioden en een

tabel voor de

J- J-

Taxodonta. Een aantal tekeningen illustreert■de

tekst.

Bij het beschouwen van het typografisch resultaat (het deeltje
is gecyclostyleerd) moet men wel bedenken dat de uitgever niet

verder kon springen dan zijn polsstok lang wass de kosten van de

uitgave worden geheel gedragen door een groep N. J;N. 'ers.' Voorts

moest de prijs zo laag mogelijk gehouden worden om de uitgaven
binnen het bereik van iedere geinteresseerde te brengen.
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Wordt ons een oordeel over dit deeltje gevraagd dan zouden wij
de wedervraag willen stellen met welke maatstaf het verwacht geme-
ten te worden. Indien hot bedoelt een "working paper" te zijn (de
lange lijst errata alleen al doet dit vermoeden), een stramien

waarop verder gewerkt kan worden, dan juichen wij het initiatief

van de auteur, de eerste stap gezet te hebben op het moeilijk be-

gaanbare pad van het samenstellen van determineertabellen, van har-

te toe. Moge het de grondslag zijn voor een gedegen determineerwerk

over Nederlandse fossiele schelpen. Er kleven vele fouten aan de

inhoud. Nodig is het, dat er met critische zin aan geschaafd en ge-
polijst wordt. Wij zijn er echter zeker van dat, met aller mede-

werking, hier .iets goeds uit zal groeien!
Eén vraag nogs wat betékent het voor onze ogen zo vreemde"Nadruk

(ook van gedeelten) verboden"? Het zijn toch stellig niet de Musea

en bibliotheken, waar hij kennis vergaarde, of de vrije Nederlandse

stranden, die hem tot dit monopolie inspireerden?
T „ T „

-O—

M.F.Mörzer Brüynsï De slakkenfauna van Bemelen. Natura, jrg.45, pp.

217 - 218 (Dec.19487^
Hierin worden de land'slakkenfauna 1

s behandeld, die gevonden wer-

den eenerzijds in de Bromionvegetatie aan de voet van de Bemeler-

berg, anderzijds in verschillende bosschen en boschjes van het Ei-

kenhaagbeukenbosch-type. Ik vraag me alleen af of de op boomen ge-

vonden Limax maximus geen Lehmannia marginata is geweest, welke

soort il: zeT£~öp~boomen in' het" Geuldal vond.
"*

n „ .

O . U •V .II • Jim

J.van Dalsums Het ontstaan van monstruositeiten bij poelslakken.

De Levende Natuur (Kaart 194877 Jrg.51, af1.1, ""Blïïzl TJ"- '4
?̂
"5~Tig.

Schr. memoreert een aantal van de meest vookonende monstruosi-

teiten bij land- en zoetwatermollusken en de mogelijke oorzaken er-

van. Uitvoerig-gaat hij in op de "inflaties", waaronder hij ver-

staat de onregelmatig opgebülazen gedeelten van de schelp. In een

helder vertoog geeft schr. een aannemelijke verklaring voor deze'

vooral bij Lymnaeiden voorkomende afwijking. Wisselingen van het

zoutgehalte van het milieu stelt schr. hiervoor aansprakelijk.

P. Kaas: Verrassende vondsten in schelpgruis van Texel. De Levende.

Natuur, Jrg;. 51, aïT". 6, bTïïz
. U - 96, 5 afb. (Juni 1948).

In schelpgruis van het strand bij De Koog (Texel) vond schr. in

Oct. 1946 2 huisjes van Lora rufa (Montagu), welke soort van onze

kust nog niet hekend was", en een exemplaar van Haedropleura septan-

gularis (Mont.)» een- soort die met een ? tot onze" ifauna gerekend
werd. In het gruis kwam voorts een groot aantal Rissoidae voor ,

waarvan vermelding verdienen Rissoa parvai (Da Costa] var. interrup-

ta (J.Adams), Alvania crassa T^H5a"chér77A.punctura (MonT. ), Cin-

gula semicostata (Mont.)». Voorts Lacuna vincta Odostomia scala-

ris ( ka cgill r~en Caecum glabrum '(Eont.'). Van"~cle Turridae en van

het geslacht Alvania worden determineertabellen ëri "bescTTri jvingen

gegeven. Fraaie af b"eel dingen verluchten de tekst.

P.Kaass Verkeerd gewonden Gastropoden. De Levende Natuur. Jrg.51»

afl.9» bïdz. 125,
w

fig. a,b (SepttTW).
Te Katwijk aan Zee verzamelde de heer A»J»A.de Vries op de

steenglocüng langs de Oude Rijn totaal vijf rechtsgewonden exem-

plaren van Laciniaria biplicata (Kont.). In de collectie van de

heer De Vries "bevind!7
"

zich voorts een linksgewonden Helix aspersa

MCtller van
1 s-G-ravenhage»: De heer Boerman vond bij Bemelen een

linksgewonden Cochlicopa lubrica (MCtller).

P.Korringa: Anomia ephippium L., -*-nï Vragen en Korte Mededelingen.

De Levende Natuur", Jrg.Bl
,

af 1.11, "bids. 159 (Nov. 1948).

A.ephippium is geen autoclrthoon element van de Ned.fauna. Bij

uitzondering komt de soort hier tot voortplanting. De warme zomer
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van 1947 schijnt hiertoe gunstig geweest te zi jn. In Nov.1947 tro.f

schr. in de Oostertsohelde "bij herhaling levende jonge A. ephippium

aan ter grootte van 1 en

A.Ë.M.H.Bloklandens Iöernesten van de Wulk als importeurs. Do Le-

vende Natuur, Jrg.92V aïT.~l, oTdz. 14 -"Tv, 1 ato.. (Jan *1949).
In 1947 werd voor het eerst het in massa aanspoelen van eier-

nesten van de wulk op verschillende ver van elkaar gelegen gedeel-*
ten van onze kust waargenomen. Niet minder dan 24 soorten mollusken
werden in de legsels en daaraan vastgehecht aangetroffen. De herkomst
van dit materiaal is waarschijnlijk Het Kanaal.

Hcnnekam, Schuif en v.d.Sliks De Pijke Tocht
,

met de schelpenzuiger
LEGKA op de We ster schelde

.
Be "Levende labuur, Jrg.52, afl.3, hldz.

51 - 59» 11 afb. (Maart 1949).
Kennismaking met "oerschelpen" van de kalkbranderij te Briel.

Geestdriftig relaas van een tocht met een schelpenzuiger en een-

opsomming van de tijdens deze tocht verzamelde soorten fossiele

schelpen (ruim 80 soorten!). Elf met zorg getekende afbeeldingen
verluchten de tekst.

— o—

Caesar R.Boettgers Hinweise zur Frage der Kielbildung auf der Scha-

le der Wassers chneclös"Potamopyrgus crystallinus jenkinsi ""(17a.
Smith)",' Archiv fttr liTöllüs"Een&unde 8a.77pTj48 ),' No. 1/6 ,pp .63-72.

Van de genoemde soort bestaat een gekielde en een ongekielde
vorm. Beide vormen komen vaak in .eenzelfde populatie voor. Het

was schr. opgevallen dat in gevangenschap geboren dieren steeds on-

gekield waren, ook al was'de oudere generatie overwegend gekield.
Deze waarneming was aanleiding tot een reeks lcweekproeven met het

doel de vraag van de kielvorming te bestuderen. Voor dit doel leent

Potamopyrgus zich uitstekend, daar in Europa van deze 3oort geen
mannetjes voorkomen, en de soort zich hier dus hetzij parthenoge-
netisch hetzij door zelfbevruchting moet voortplanten. Uit vroeger

door andere malacoiogen gedane waarnemingen concludeert schr. dat

de vorming van een kiel niet erfelijk is, doch "bepaald wordt door

milieufactoren. Teneinde na te gaan welke factoren hiervoor aan-

sprakelijk zijn, deed. schr. van 1938 tot 194-5 kweekproeven . Door

oorlogsgeweld kohd'en de onderzoekingen niet worden beëindigd. De

voorlopige resultaten zijns verschillen van temperatuur van het

water hebben geen directe invloed op de vorming van een kiel. Het

zelfde geldt voor de hoeveelheid voedsel van het milieu. Zowel in

water met verschillend zoutgehalte (variërend van zoet tot 17 per

mille), als in stromend en stilstaand water, en ten derde in water

met velschillende zuurgraad, waren in aquaria geboren dieren gro-

tendeels zonder kiel. Schr. concludeert dat de kiel slechts dan

ontstaat wanneer verschillende gunstige milieufactoren samenwerken.

Bij voortgezette proefnemingen zouden dus niet de invloed van de

factoren afzonderlijk, doch die van combinaties van factoren bestu-

deerd moeten worden. Gekielde exemplaren ontstonden bij de proefne-

mingen onder de volgende omstandigheden. s voe dselrijkdom, warme zo-'

martemperatuur van het water, Ph-waarde van het water alkalisch.

In zoetwater traden alleen bij stromend water gekielde vormen op;

in brakwater ook als er geen stroming was. Voor de vorming vah een

kiel was het al dan niet gekield zijn van het moederdier van geen

belang. Verschillende waarnemingen zijn nog niet verklaard. Hier-

voor zijn verdere proefnemingen noodzakelijk.

De zienswijze van Warwick (1946) dat bepaalde algen de vorming

van een kiel bij Potamopyrgus induceren komt schr. hypothetisch

voor.
_

A.Comfort 2 A commensal of Lymnaea. Proceedings Malac,Soc.London

Vol.27j parTTir,~~p.246 ""(Jan. 1949).
Tn lnnsrholte en mantel van verscheidene exemnlaren van Lymnaea

stagnalis en L.peregra werd Chaetoga ster limnaei Von Baer gevon-

ïïen. Over gebracht"" 111 een. aquarium zette deze worm zich ook op

Planorbis-soorten.
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H.A.Pilsbry: Land Mollusca of North iinerica (North of Mexico).

Academy of Natural" Sciences HiiladelpSxa• Vol*1 * part 1, 1939?
Helicidae,Heidellidae,Helminthoglyptidae, Camaenidae

, p .
I-X'vll ,

'j v:5Tï,~iTg X-T7Tr~or:i t pli-c "2715?o.Polygyridae, Sagdidae,.p.I-

jX. fig, Vol.11, l9^b7 Bulimilidae,Uro-

ceptidae,Cerionidae, Achatinidae, Oleacinidae
,
Haplotrematidae,

Zonitidae,.,p 'figTl^grrv^T. IxTp3rG~"27"l9T&r Limacidae,

Endodontidae,Arionidae, Philomycidae , Succineidae,Strobilopsi-
dae,

Pupillidae,Valloniidae,
Cionellidae,

Carychiidae
,

Veronicel-
lidae,Truncatellidae,Pomatiasidae,Helicinidae,

Helminthoglypti-dae, p.I-XiiVlI, 52I-111.S? fig.fc82-58.5.
Het resulaat van een halve eeuw onderzoek door de nestor der

Amerikaanse malaoolcgen, die in zijn negentigste jaar dit prachti-
ge standaardwerk'voltooide

.
Het bevat talloze nog niet gepubliceer-

de waarnemingen en beschrijvingen van tientallen nieuwe subspecies,
species en genera» Vele duizenden fotografische afbeeldingen,
microfoto's, tekeningen van radula's, genitaliën enz. illustreren

óe tekst. De afleveringen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De beide

delen te zamen kosten $ 40.-

F.A.Schilder Statistical Notes on Malacology. Proc.Malac.3oc.

London, Vol. 277 part'"6" pp.239 - 2637*1, Jan .T949).
Aan de hand van in de literatuur vermelde aantallen komt schr.

tot de conclusie, dat het aantal tot 1938 bekende molluskensoorten

naar ruwe "schatting 128.000 bedraagt. Het aantal beschreven fossie-

le molluskensoorten moet ongeveer 300.000 bedragen. Het aantal

soorten weekdieren die ooit bestaan hebben kan op meer dan twee

nillioen geschat worden. Voorts geeft schr. nog getallen van het

aantal beschreven genera der Prosobranchia.

John Q.Burch: Directory of Conchologists . Los Angelos, 1949>pp.21.
Een lijst van" ongeveer 10Ö-J namen en adressen van malacoiogen

en schelpenveraamelaars over de gehele wereld, ten dele met ver-

melding van het terrein hunner speciale belangstelling,
j

„

j K

Comité Bibliotheekfonds De heer Koumans deelt mede,

dat het Comité gevormd is en dat het binnenkort van

zioh zal laten horen!

Strandgroep Met verwijzing naar de mededeling in het jaarver-

slag 1948 (Correspondentieblad no.31 bldz.209)

aangaande propagandistische samenwerking tussen de "Strandgroep"

en de Fed*Malac.Ver., vindt U bijgaand ter kennisneming een cir-

culaire, die doel en werkwijze van de "Strandgroep" uiteenzet.


