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Korte Berichten

De'heer De Priester te Zoutelande ontvipg de laatste tijd van enkele

zijden het verzoek om toezending van levende Patella vulgata, liefst

zelfs in zo groot mogelijke hoeveelheid. Blijkbaar berusten deze ver-

zoeken op een of ander onjuist bericht, want de soort komt volgens de

heer De Priester levend niet bij Zoutelande voor. Dit ter attentie van

eventuele andere gegadigden!

Bij Mevr.van der Feen-van Benthera Jutting, Zoölogisch Museum,Plantage
Middenlaan 53, Amsterdam, zijn nog overdrukken verkrijgbaar van de door

haar in samengestelde Lijst van Gemeenten als Vindplaatsen van

Nederlandse Mollusken, tegen betaling van ƒ 0,90 per stuk. Na storting

van dit bedrag op de postgirorekening van den Heer P.J.van der Feen,

Zoölogisch Msuseum, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam, postgiro 675 38,
wordt de Lijst franco toegezonden.

In een monstertje fossiele Pisidiums, afkomstig uit schelpgruis van

Ritthem, dat de heer Brakman jr aan de heer Kuiper ter determinatie

gaf, kwamen twee kleppen voor van de nog weinig bekende Pisidium vin-

centianum Woodward. Deze, ongeveer 2? mm grote soort, die van alle

andere in Nederland gevonden Pisidiumsoorten o.m.verschilt door de

eigenaardige ligging van de ligamentgroeve, komt levend niet meer in

ons land voor, wel in Azië en het Oostelijke deel van het Middellandse

Zeegebied, Fossiel is zij in Nederland verder alleen gevonden bij

Velzen en Almelo.
....

De aandacht van geïnteresseerden wordt gevestigd op de talrijke,.

fraaie afdrukken en doorsneden van schelpen van Orthoceras,, een meso-

zoische fossiele inktvis, in de tegelvloer van de representatieve
hal van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

Smidsplein, Den Haag. Er zijn er onder van een halve meter lengte

en diverse fragmenten zijn kennelijk van grotere dieren, (zie Corr.bl.

nr 30, blz.196) JK.

De heer Spanjaerdt Speckman te Den Haag deelt mede, dat in de tuinen

van de percelen Scheveningse weg 92 en 94 Helix pomatia leeft. Half

Juni was de heer Sp. Speckman in de gelegenheid het eierleggen van deze

dieren te observeren.


