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Aplexa Hypnorum (L.) van de Rijnuiterwaarden

door- N.E. Nannenga+Bremekamp

Een volwassen exemplaar was getooid met een smalle witte streep

in het midden van de laatste winding.De Aplexa’s werden geven-

den in gezelschap van Limnaea palustris, Segmentina nitida,

Succinea oblonga, Planorbis planorbis, P. vortex,P. leucostoma,

P. contortus en P. corneus.

In het artikeltje over zeldzame vondsten van de heer Kuiper

in No 35 van dit blad noemt hij o.a.Aplexa hypnorum. Naar aanlei-

ding hiervan vermeld ik, dat Aplexa-huisjes in vrij groten getale
Voorkomen in het aanspoelsel langs plassen in de Rijn-uiter-
waard bij kasteel Doorwerth. De glanzende huisjes, die 19 Febr.

1950 werden verzameld, varieerden van 1/2 tot 1 1/2 cm hoogte.
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H.ENGEL,Het belang van het Zoölogisch Museum voor wetenschap en

maatschappij.Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het

arabt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van

Amsterdam op Maandag 6 November 195° (A'dam,Centen's Uitg.Mij)

Aan deze rede is het volgende ontleend.

• Als directeur van het Zoölogisch Museum te Amsterdam heeft

Spr;de taak to zorgen,dat niet alleen de wetenschap,maar ook het

grote publiek,de zeer vele amateurs, die ons land rijk is,alsook
de scholen en vooral de studenten profiteren van de schatten door

Spr.s voorgangers en hun medewerkers in dit Museum verzameld.

Een catalogus - men zou kunnen zeggenteen burgerlijke stand -

van het dierenrijk te naken is een eerste fundament voor elk

verder onderzoek, hetzij dit op practisch,economisch dan wel zui-

ver wetenschappelijk terrein ligt,Van eminent belang bij dit ca-

talogiseren van do levende natuur is de hulp van vele liefhebbers.

Velen van hen hebben zich ontwikkeld tot welbekende specialisten

voor een bepaalde groep van slakken, vogels of insecten.Hun bijdra-

gen tot de wetenschap,op hoog peil gebracht door jarenlange om-

gang met de litteratuur en met gelijkgezinde geleerden in de zo

nuttige en belangrijke speciale wetenschappelijke verenigingen

als de Entomologische,de Ornithologische en de Malacologische

Vereniging,doen veelal niet onder voor die van hun wetenschappe-

lijk geschoolde collega's,Hun collecties,veelal na hun dood of

nog tijdens hun leven aan de musea geschonken,behoren tot de be-

langrijkste onderdelen van de daar bewaarde collecties,Het moet

dan ook van groot belang worden geacht,dat de Entomologische en

de Malacologische Vereniging het Zoölogisch Museum als hun hoofd-

kwartier beschouwen,waar zij hun kostbare bibliotheek tot voordeel

van zowel het Museum als van de Vereniging onderbrachten,en waar

zij contact vinden met gelijkgezinden.
G-root is het belang van een uitgebreide en nauwkeurig gede-

termineerde verzameling voor de praktijk.Spr.noemt de leverbot-

ziekte, waarbij bleek,dat de ontwikkeling van de leverbot slechts

in een slakkensoort volledig plaats heeft, terwijl in een nauw ver-

wante,moeilijk te onderscheiden slak de larven slechts doordringen,

maar zich niet verder ontwikkelen,Voor de oestercultuur bleek de

onderscheiding der soorten van het uiterste belang,omdat slechts

enkele soorten zich gemakkelijk laten kweken en vetmesten,Van de

sterk op elkaar gelijkende soorten van paalworm (do bekende in

hout borende mo'llusk) bleek de soort Teredo navalis slechts

staand hout aan te tasten, terwijl Teredo megotara alleen in

varend hout boort.

Spr.wijst verder op hot belang van de dierensystematiek

voor de oecologische en do historische dierengeographie en

haalt als voorbeeld aan,dat van de 50 soorten zoetwaterslakken,
die de Rijn bewonen,er 46 ook gevonden worden in de Theems,tor-
wijl or 17 ontbreken in de rivieren van West-Engelandjdit wordt

verklaard,doordat do Noordzee ten tijde van het Pleistoceen

droog was en do Theems een zijrivier van de Rijn,die toon ten

Noorden van de Doggcrsbank in zee stroomde.

Spr.behandelt vorder het verband tussen de verspreiding
b-er diersoorten cn de evolutie-theorie.


