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The zoological record

"De verantwoordelijkheid voor het publiceren van de ZOOLOGICAL

RECORD zal door BIOSIS worden overgenomen te beginnen met vol.
115.

In Herpetological Review 11(3) 1980: 79 verscheen het volgende in

het Engels gestelde bericht dat hieronder vertaald wordt weegegeven.
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ZOOLOGICAL RECORD vermeldt en rubriceert jaarlijks

onderzoeksresultaten die in meer dan 6000 zoölogische

tijdschriften zijn verschenen.

ZOOLOGICAL RECORD werd sinds 1864 gepubliceerd door

THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON.

Onder de nieuwe overeenkomst zal ZOOLOGICAL RECORD

gezamenlijk worden uitgebracht door BIOSIS en de

ZOOLOGICAL SOCIETY. Onder een onafhankelijke voor-

zitter zal een raad van advies worden gevormd waarin

BIOSIS en de ZOOLOGICAL SOCIETY gelijkelijk zijn

vertegenwoordigd. Het redactiebeleid zal onder

leiding van een redacteur staan die zal worden be-

noemd door de ZOOLOGICAL SOCIETY."

De in november 1980 ontvangen ZOOLOGICAL RECORD (Section 9,

Mollusca) vol. 112 geeft de in 1975 verschenen titels. De eerste

omslagpagina noemt als publicatiejaar 1978. Het deelt telt I -

XXVII + 418 pp. De Romeins genummerde pagina's omvatten een alfa-

betisch register op de trefwoorden van de rubrieken, op de vermelde

superfamilies en hogere taxa en een register op de opgenomen

genera. De 3372 titels zijn alfabetisch gerangschikt naar de

auteursnamen op p. 1-121, de onderwerpencatalogus op p. 122-259.

De systematische lijst van soorten en hogere taxa geeft onder de

naam van het taxon in trefwoorden weer welk aspect van het taxon

de auteur belicht. Deze systematische lijst vult de pagina's
260-418 incl. Prijs op aanvraag bij THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF

LONDEN, Regent's Park, London, England, NW1 4RY.

L. Butot

"Ik voel mij zo veronachtzaamd", zei de Cernuella,

"Jij bent verkeerd gewonden", zeiden de Neptunea's.

"Ik krijg hier een greppelnevrose", zei de wijngaardslak.

"Ik wou altijd boormossel worden", zei de paalworm.

"Was ik maar een paalworm", zei de boormossel.

"Er is geld mee te verdienen", zei de Xenophora.

"Het spijt me toch nog altijd dat we verhuisd zijn",
zei de landslak.

"Die Inktvissen vinden zich zeker te goed voor ons?"

zeiden ze allemaal.


