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Nieuws in de malacologie (3)

door

R.G. Moolenbeek

In J.Moll.Studies 54: 139-155 een interessant artikel over

de biologie van Helix lucorum in Griekenland. Eveneens in dit

nummer een artikel van B. Marshall, waarin een nieuwe subfamilie

(Thysanodontinae),
twee geslachten (Thysanodonta en Carinastele)

en acht nieuwe soorten behorende tot de familie Trochidae worden

beschreven. Dat Fransen vooral culinaire interesse hebben in

slakken, blijkt uit een artikel van Cabaret et al. (l.c. 54:

209-214), dat handelt over "snail farming" van Helix aspersa.

De explosief toegenomen interesse voor zeenaaktslakken blijkt
uit een tweetal artikelen: Thompson (l.c. 54: 157-172) schrijft
over Oostmediterrane soorten (Cyerce graeca n.sp., Hermaea saro-

nica n.sp.) en Ortea et al. (I.e. 54: 243-248) maken melding van

twee amphi-atlantische soorten (Elysia picta en Geitodoris pu-

sae).
In het J. of Conchology 33, nr.1 een prachtig met kleurteke-

ningen geïllustreerd artikel van Gofas & Fernandes over de fa-

milie Marginellidae van het eiland Sao Tomé (West-Afrika).

Verder wordt een eeuwenoude vete weer naar boven gehaald: Is

Chlamys nivea nu een volwaardige soort of zoals de conclusie van

J. Light (l.c. 33(1): 31-42) een ondersoort van Chlamys variai?

De trouwe Ibiza-vakantie aanbidders zou ik nog willen wijzen op

de mogelijkheid een nieuwe Vitrea-soort (V. striata)
_

te vinden.

Vergeet je vergrootglas echter niet! (Norris et al.
f

l.c. 33:

43-48) .

In de Nautilus 102(2) een nieuwe Latirus-soort uit Honduras

(Snyder, pp. 54-55); een schitterend mini-landslakje uit Thai-

land, Hypselostoma holimanae n.sp., Thompson & Lee, pp. 78-81 en

een nieuwe~öctopus (Eledone gaucha n.sp. Haimovici) uit Brazilië.

In Hawaiian Shell News 36(9) het gebruikelijke nieuws over

"Shell Shows and Auction" en een artikel van Roeckel over Conus

mulderi
.

In de Records Auckland Institute and Museum 24 vermoedelijk

de laatste drie artikelen van de malacoloog W. Cernohorsky. Hij
schreef me, dat hij inmiddels met pensioen is en Nieuw-Zeeland

heeft verlaten. Hij woont nu in Australië en weet nog niet pre-

cies welke mogelijkheden hij daar heeft om met de malacologie

verder te gaan. Het eerste artikel handelt over type-exemplaren
van Garrett & Pease met daarbij een nieuwe Morula-soort. Het

tweede artikel behandelt enkele populaire Indo-Pacifische fami-

Zoals velen van U inmiddels wel vernomen zullen hebben, is

mijn werkplek verhuisd van de Plantage Middenlaan naar de Mau-

ritskade. Dit had tot gevolg, dat ik (gelukkig met hulp van

vrijwilligers en verhuizers) deze verhuizing moest voorbereiden

en uitvoeren. Nu het grootste deel achter de rug is, lijkt het

me zinvol om bovengenoemde rubriek maar weer eens te starten,

waarbij ik als vanouds het accent zal leggen op systematiek en

faunistiek (de tijdschriften zijn van eind 1987 en 1988).
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lies met daarin twee nieuwe soorten (Latirus martinorum en Te-

rebra bratcherae)
.

In het derde artikel worden tien diepwater
soorten van de familie Turridae van Malagasie (voorheen Mada-

gascar) behandeld.

In de Proceedings Academy Natural Sciences Philadelphia 139

een biografie en malacologische bibliografie van Virginia Orr

Maes (1920-1986) geschreven door R. Robertson (pp. 527-532).
In Malacologia 29 een 28-tal artikelen over inktvissen.

Geïnteresseerden (niet de culinaire) zullen hier veel van hun

gading in vinden (artikelen van het International Symposium on

life history, systematics and zoogeography of Cephalopods in

honor of S. Stillman Berry, 2-5 July 1987, California).

In Rossiniana (van de Nieuwcaledonische schelpenclub) nr.40

mooie kleurenfoto's van soorten uit het geslacht Strombus van

Nieuw-Caledonië (Richer de Forges et al.). Verder behandelt onze

eigen CB-redacteur de 18e Pecten-soort van Nieuw-Caledonië, nl.

Gloripallium pallium.

La Conchiglia, het mooie kleurrijke Italiaanse schelpentijd-
schrift nrs. 232-233, heeft een tweetal artikelen over Conidae,
een artikel van Poppe over nieuw beschreven Voluta-soorten se-

dert 1970 (met mooie kleurenafbeeldingen) en een nieuw mini-zee-

slakje van de Kaapverdische Eilanden gedoopt Parviturbo insularis

n.sp. Rolan.

Tot slot het altijd "grundlich" verzorgde blad Archiv für

Molluskenkunde. In band 118 een necrologie van de veel omstreden

schelpenverzamelaar Fritz Nordsieck (1906-1984). Na een levens-

schets door R. Janssen volgt een opsomming van zijn malacolo-

gische uitspattingen en een achttien pagina's lange lijst met

nieuwe taxa, die hij creëerde. Hier zullen generaties malacologen
zich nog aan kunnen wijden. Verder een nieuwe ondersoort van

Albinaria sublamellosa (was er al niet zoiets van Gittenberger?)

van Kreta (Wiese, pp. 145-148), drie nieuwe Vitrinidae soorten

van de Canarische Eilanden (Morales et al., pp. 153-166), een

nieuwe naaktslak van het Iberisch schiereiland (Arion anguloi
Martin & Gomez), een nieuwe Enidae van Turkije (Raehle, pp. 175-

180) en tot slot een zeer uitgebreid artikel over Hydrobiidae
en Moitessieriidae van Spanje en Portugal door H.D. Boeters (pp.

181-253).


