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Verslag van de determineerdag van de NMV

op 10 oktober in Rotterdam

Aanwezig: bestuur: J. van Aartsen, E. Gittenberger, H. Menkhorst.

Leden: A. Asselbergs, M. Bakker, J. Berkhout, J. Biekart, F. van

Bommel, R. Bruins, L. Butot, N. Dekker, J. Donders, J<. Donkersloot,

J. Eikenboom, V. van Geerestein, G. Gulden, H. Haak, A. de Jong,

P. Kaas, C. Karnekamp, G. Kronenberg, D. van Krugten, J. de Kubber,

H. v.d. Meys, J. Nieuwenhuis, G. Nieuwenhuis-Verveen, A. van Peursen,

W. van Putten, T. Poker-Kraak, H. Raven, F. Slieker, H. Strack,

J. de Vries, H. Wagner, T. de Winter, B. Wiegeraad.

Intr. L. Man in 't Veld.

Gittenberger opent, na een welkomstwoord, de vergadering met een

interessant verhaal over de nomenclatuur van typenmateriaal. Er
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H. Strack vertelt vervolgens iets over de tentoonstelling

"Weekdieren, een klasse appart", die door de Rotterdamse werk-

groep is georganiseerd en waarin een algemeen beeld wordt gege-

ven van verschillende facetten van de weekdieren. In zijn ver-

haal wijst hij op enkele bijzondere soorten in het bezit van

het Rotterdams Natuurhistorische Museum, o.a. het holotype

van Pleurotomaria rumphii. Eveneens zijn oude tekeningen van

de heer Pouderoyen aanwezig. De heer Asselbergs demonstreert

Furcella polythalamia, een reuzevertegenwoordiger van de

Vermetidae, en Pteria pinguis Röding van Guadalcanal. Het

materiaal wordt hierna onder de aanwezige leden verdeeld.

H. Wagner toont enkele mooie dia's over het ingraafgedrag van

Macoma balthica L. Met veel geduld komt hij tot opmerkelijke

opnamen. F. van Bommel vertelt over zijn ervaringen met het

pas-plus ladenopbergsysteem. Hij heeft ten behoeve van de aan-

wezigen een stencil gemaakt met informatie. Butot wijst op het

gevaar van kromtrekken bij temperatuurverhoging. Bij de aan-

leg van een rijksweg in Amsterdam zijn door Karnekamp, naast

grote hoeveelheden pijpekoppen, ook Cypraea
1
s gevonden. Hij

vraagt naar de mogelijke herkomst. In de ontstane discussie

vermeldt Gittenberger het levend voorkomen van Sepia japonica

bij Denemarken, een soort die ook lang geacht werd hier niet

voor te komen.

Tenslotte houdt Kaas een interessant verhaal over Keverslakken.

Er blijken zelfs in Europa nog allerlei ontdekkingen gedaan te

kunnen worden. Zo meldt hij de recente vondst van 2 nieuwe

soorten uit het geslacht Lepidochitona, nl. L. iberica uit

Nw-Spanje en L. monterosatoi uit Z. Frankrijk en Turkije. Bij
de bestudering van Noors materiaal bleek Leptochiton cancellatus
daar niet voor te komen, maar een nieuwe soort, L. sarsi. Hij

roept de leden dan ook op materiaal te verzamelen en het door

hem te laten controleren. Na>de lunch wordt de middag in ge-

moedelijke sfeer doorgebracht met het onderzoek van meegebracht

materiaal, waarna de vergadering om 4 uur wordt gesloten.

H. Menkhorst

secretaris.

blijken nogal wat namen in omloop te zijn, die internationaal

helaas niet altijd goed gehanteerd worden, waardoor

verwarring kan ontstaan. Deze voordracht blijkt bij de aan-

wezigen nogal wat vragen op te roepen, waarbij vooral de hypothe-
tische gevallen de aandacht krijgen. Er zal over deze nomen-

clatuurregels een verhaal verschijnen in het CB.


