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Mejuffrouw Anteunis geeft ons, na inleidende hoofdstukken, bij-
voorbeeld over de historie van het gebied en de betekenis van de

factoren die de verspreiding van planten en dieren bepalen, een

beschrijving van de molluskenfauna van de Belgische duinen volgens
de biosociologische methode van Mörzer Bruijns. Deze methode opent
de mogelijkheid de verspreiding van landslakken in het landschap

overzichtelijk te beschrijven op grond van het nauwkeurig onderzoek

van enkele proefkwadraten in iedere plantenassociatie. Gelukkig
vond mejuffrouw Anteunis in het uiterste zuiden van de Belgische
kust nog een duingebied waar, van de eerste begroeiing van het

strand af, een aantal karakteristieke plantengezelschappen op hun

molluskenfauna onderzocht konden worden. Daarnaast werden in de

zo gestoorde meer noordelijk gelegen duinen enige kleine terreinen

gevonden, die nog de moeite waard waren in dit onderzoek te worden

betrokken. Wij moeten de schrijfster in de eerste plaats dankbaar

zijn, dat zij op deze wijze een groot aantal gegevens heeft vast-

gelegd j voordat verder schrijdende verandering van het landschap

dit soort van onderzoek nog meer bemoeilijkt. Tevens is hiermee

een basis geschapen om de gevolgen, die- toekomstige verandering

voor flora en fauna zal hebben, te kunnen registreren.
Onder het hoofd "Resultaten van het onderzoek" passeren in het

hoofdstuk "Gedetailleerde studie van het voorkomen en de versprei-

ding van de gevonden mollusken in het onderzochte gebied" de gevon-

den soorten nog eens de revue en vergelijkt de schrijfster haar

bevindingen met wat uit de literatuur bekend is. Dit hoofdstuk

geeft dus een bijdrage tot de autoecologie van elk der behandelde

soorten. Het boek eindigt met een "Synthese", waarvan het tweede

hoofdstuk is gewijd aan "Problemen die zich stellen in verband

met vegetatie en molluskenfauna", eindigend met de algemene con-

clusies "We kunnen hieruit besluiten dat tussen vegetatie en mol-

luskenf auna geen causaal, maar enkel een correlatief verband ge-

zocht mag worden". Op de zeven ongenummerde platen vindt men ver-

spreidingskaartjes en goe-de afbeeldingen van de besproken mollus-

ken.

Deze dissertatie is voor ons bijzonder belangwekkend wegens de

overeenkomst van de Belgische zeeduinen met de Nederlandse. Zij is

het resultaat van een onderzoek op botanisch en malacologisch ge-

bied, maar wordt hier slechts in zoverre besproken als zij voor ma-

lacologen van belang is.
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Naast veel waardering voor dit werk heb ik toch ook enkele
critische opmerkingen, die bijna alle op details betrekking hebben.

Op p. 150 blijkt dat de op p. 100 voor duin-berkenbosjes ge-
registreerde exemplaren van Theodoxus fluviatilis en Valvata pisni-

nalis lege huisjes waren en dus eigenlijk niet .tot de huidige fauna
van deze bosjes behoorden. Behalve dat deze verklaring beter op p„
98 gegeven had kunnen worden (al leest men het hier al tussen de

regels door), rijst hierdoor twijfel a&n de methode*van onderzoek.
Zijn in alle analyses lege huisjes betrokken, die toch - strikt

genomen - slechts deel uitmaken van het substraat? Natuurlijk kun-
nen zij eventueel, zoals in dit geval van twee zoetwatersoorten,
aanwijzing geven over de successie, maar het is misleidend ze zonder

aparte aanduiding in de analyses op te nemen.

In tegenspraak met de bovengenoemde einduitspraak lijkt mij de
conclusie op p. 154 bat- Vallonia pulchella_ _

„

"blijkbaar de voorkeur

geeft aan bepaalde planten. Ook de bewering dat de stekeligheid van

de duindoorn mede verantwoordelijk zou zijn voor het feit dat Vi-

trina pellucida (een echte bodembewoner:) duindoornvegetatie ver-

mijdt, lijkt mij nog door bewijs gestaafd te moeten worden. In de

literatuurlijst tenslotte mis ik een aantal geciteerde auteurs, bij-
voorbeeld Okland (p. 153, waarschijnlijk Oekland? er zijn meer /

slordigheden in de auteursnamen:), Sporleder (p. 155) en Vachtier /
(p. 155, waarschijnlijk voor Vhchtler). Anderzijds bevat zij titels,
waarvan het direct verband met dit onderzoek mij ontgaat.

Hopelijk zal dit proefschrift een stimulans zijn voor derge-
lijk werk in de Nederlandse duinen en zullen wij in de toekomst

van mejuffrouw Anteunis' meer horen over de Belgische molluskenfauna.

C.O. van Regteren+Altena

J.B.M. van Dinther, 1956. Control of Pomacea (Ampullaria) snails in

rice fields, Landb. proefstat, Suriname Bull. No. 68, pp. 1-20, 6

figs.

Berichten over slakken, die in belangrijke mate schade aan

landbouwgewassen veroorzaken, zijn," behalve voor wat betreft Acha-

tina, schaars. In de kuststreken van Suriname vormen twee soorten

zoetwaterslakken, Pomacea lineata en P. glauca, een ernstige plaag

in de rijstvelden; in sommige delen van het land zelfs de belang-

rijkste plaag van dat gewas. Als natuurlijke vijand van deze dieren

treedt een havik (Rosthramus) op; parasieten van eieren of andere

stadia konden niet gevonden worden. Methoden werden uitgewerkt

waarbij de rijstvelden met verschillende chemicaliën bespoten of

bestoven kunnen worden; hierbij bleken HCH. en kopersulfaat het ef-

fectiefste te zijn.

Voor ons malacologen is interessant dat de schrijver een aan-

tal mededelingen over leefwijze, voortplanting en ontwikkeling,

voeding, enz. doet. Merkwaardig is bijvoorbeeld dat jonge exempla-

ren, vooral pasgeboren dieren, moeilijker të doden zijn dan de vol-

wassen slakken. Ook het vermogen om weerstand te bieden aan (tij-

delijke) droogte wordt behandeld. Enige voortreffelijke afbeeldin-

gen verduidelijken een en ander.

A.C.v.B.
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