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PAGINERING BUIKPOTIGEN
Bij de inhoud van de losbladige do
kumentatie is de rubriek buikpotigen
twee maal vermeld. Dat is geen ver
gissing. Het houdt verband met het
feit, dat in deze rubriek twee arti
kelen tegelijkertijd lopen. De vol
gende maal wordt het gat in de pagi
nering weer opgevuld.

IN MEMORIAM

Op 3 juli 1987 is onze oud-voorzitter, C.J.Entrop overleden. De laat
ste maanden was zijn gezondheid snel
achteruitgegaan. Degenen, die hem in
die laatste periode nog hebben meege
maakt, wisten al dat het niet lang
meer zou duren. Zijn tomeloze ener
gie was in korte tijd verdwenen en
daardoor was Bob Entrop toen al niet
meer
de man, zoals we hem zovele jaVITA OPBERGBANDEN
ren hebben gekend.
Toen Entrop op 1 september 1953 als
In het vorige mededelingenblad is op
eerste voorzitter van de Stichting
bladzijd 12 vermeld, dat de prijs
Biologie Maritima optrad, had hij al
van de blauwe opbergbanden op aan
vraag wordt verstrekt. De reden daar enige jaren het voorzittersschap van
de gelijknamige vereniging bekleed.
van moet worden gezocht in het feit,
Over zijn verdiensten als voorzitter
dat we zo ongeveer door onze voor
van onze stichting hebben we uitvoe
raad heen zijn en nog niet weten of
rig geschreven in de Vita, varia ma
we tegen een voordelige prijs kun
ritima ^29 - ^30.
nen inkopen. Daarbij komt nog, dat
Iedereen weet hoeveel energie Entrop
de verzending wegens de portokosten
heeft gestoken in de ontwikkeling
de banden voor u zo duur maakt, dat
van
wat uiteindelijk het Zeebiolo
u ze voordeliger in een kantoorboek
gisch
Museum in Scheveningen is ge
handel of warenhuis kunt kopen. De
worden.
Dankzij zijn inzet en kennis
genen, die in hun omgeving geen ban
is
hij
erin
geslaagd om anderen en
den kunnen krijgen, kunnen natuurlijk
thousiast
te
maken en met hen een mu>
een of meer banden bestellen. Wij
seum
tot
stand
te brengen, dat ie
verstrekken u graag tevoren een prijs
ders
bewondering
heeft. Zijn verdien
opgave, opdat u niet voor onaangena
sten
daarvoor
zijn
op 18 juni 1987
me verrassingen komt te staan.
gehonoreerd met het uitreiken van de
staf van het Anjerfonds 's-GravenhaZOEKERTJE
ge. Niemand heeft toen kunnen denken
Te koop gevraagd:
dat Entrop die dag voor het laatst
BRITISH PROSOBRANCH MOLLUSCS
in het museum aanwezig zou zijn.
Their functional anatomy and ecology Bob Entrop is 69 jaar oud geworden.
by VERA FRETTER & ALASTAIR GRAHAM
Bijna zijn gehele leven heeft in het
teken van de zeebiologie gestaan. Hij
Ray Society,London,1962.
heeft daarvoor de bewondering van ve
Prijs in overleg.
len afgedwongen. Na dit werkzame le
J.Goud, Voorplecht 10*t, 1186 WS
ven ruste hij in vrede.
Amstelveen. Tel.020-^372^7 of op
Het bestuur.
dinsdagavond 070-502528
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V L O E D L IJ N

Daar het enkele nachten fiks had ge
waaid, ben ik op 13 april 1987 eens
op het strand bij Callantsoog gaan
rondneuzen. 0p het strand bevonden
zich hier en daar nogal grove afzet
tingen van zwarte rommel. Het eerste
dat mij opviel waren de enorme aan
tallen verse, maar dode hartvormige
zeeklitten, Echinocardium cordatum
(Pennant), hoofdzakelijk exemplaren
van tussen de één en drie centime
ter. Behalve verschillende meer be
kende soorten trof ik ook Ensis directus (Conrad, 18^3) aan. De migra
tie zuidwaarts van deze soort is

blijkbaar begonnen. Naast een paar
flink beschadigde kleppen en dou
bletten trof ik twee gave doublet
ten aan, waarvan een exemplaar zo
waar nog leefde en het andere, met
vleesresten, nog vers was. Dat het
om deze soort ging, vermoedde ik op
het strand al. Dolle vreugde dus!
Eenmaal thuis werd mijn vermoeden
bevestigd met behulp van het artikel
over deze voor Europa nieuwe soort
in de Vita (tweekleppigen 221-226).
Charles Szerkowski
*
Indien u de Amerikaanse zwaardsche
de ergens op onze kust aantreft,
wilt u dan zo vriendelijk zijn ons
daarvan even een berichtje sturen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

VERZAMELTIPS (2)
De collectietips in het vorige num
mer van het mededelingenblad hebben
enige reacties opgewekt. Een belang
rijk probleem, waarop vele verzame
laars stuiten, is het overzichtelijk
en woekerend met de ruimte opbergen
van de collectie.
In het begin is dat allemaal niet zo
moeilijk. Patty Meulenbroeks schrijft
daarover het volgende. Toen ik als 8
jarige onschuldig begon met het bij
een zoeken van een paar schelpjes,
bewaarde ik deze schat in een siga
renkistje. Later werden dat twee
kistjes, nog later drie en ik had
tenslotte al een hele stapel van die
dingen, toen ik bedacht, dat dat nu
niet de meest geeigende manier was
om schelpen te bewaren. Na wat zoe
ken vond ik de oplossing, die tot op

heden nog steeds dienst doet voor
mijn verzameling. Bij een goed gesor
teerde kantoorboekhandel kocht ik
losse laden, die eigenlijk bestemd
zijn voor het opbergen van paperas
sen. Er zijn er die
cm diep zijn
en er zijn er die 8 cm diep zijn. Ze
zijn gemakkelijk op elkaar te stape
len.
Wij maken er op opmerkzaam, dat bij
de kantoorboekhandel ook ladenunits
van verschillende merken te verkrij
gen zijn. Zo'n unit is ongeveer 30
cm hoog. Daarbij behoren laden met
verschillende diepten: inwendig ge
meten 1^ cm, 4 cm en ruim 8 cm. De
kastjes waarin de laden schuiven zijn
zo ingericht, dat iedere combinatie
van laden mogelijk is: 12 ondiepe, 6
middeldiepe of 3 diepe laden, maar

16|

ook andere combinaties in elke ge
wenste volgorde. De laden zijn inwenwendig verder 26 x 35 cm. De units
zijn stapelbaar en aan elkaar vast
te zetten. Het geheel is eenvoudig
in een ombouwkast weg te werken.
Hoe dan ook, wil men de verschillen
de soorten van een familie bijelkaar
bergen, dan zijn daarvoor vrijwel
steeds laden met verschillende hoog
ten nodig. Het verdient bovendien
aanbeveling om afhankelijk van de
opzet van de verzameling ruimte per
familie open te laten, opdat het la
ter niet nodig is bij elke aanwinst
allerlei ingewikkelde verplaatsingen
te moeten toepassen met alle risi
co's van dien. Maar toegegeven moet
worden, dat veel afhankelijk is van
de totaal beschikbare ruimte. Impro
viseren is en blijft voor iedere
verzamelaar nodig wellicht is dat
ook wel een factor die het verzame
len extra aantrekkelijk maakt. Laat
over uw improvisatiekunst maar eens
iets horen. Anderen zullen u daar
voor dankbaar zijn.

BEHOUD HET PERIOSTRACUM
Grote verschillen in temperatuur en
vochtigheid hebben in het algemeen
niet zoveel invloed op de schelpen.
Maar het barsten en afschilferen van
het periostracum.kan daarvan wel een
gevolg zijn. Allen die centrale ver
warming hebben, weten hoe zit zeker
bij vorst de vochtigheid doet dalen.
Daaraan is iets te doen met behulp
van een bevochtigingsapparaaat of
door een ketel water enige tijd niet te lang! -te laten koken.
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SCHELPENSMOKKEL

De Chileense Abalone is geen Haliotissoort, zoals de naam zou doen
verwachten. Haliotidae komen aan de
westkust van Zuid-Amerika niet voor.
Met abalone wordt qedoeld op de buik
potige Concholepas concholepas (Bruguière, 1792), een soort die wordt
gerekend tot de familie der Thaididae, een familie waarvan het nog
maar de vraag is of zij als zodanig
recht van bestaan heeft. Het is ze
ker niet uitgesloten, dat de bij deze
familie ondergebrachte soorten een
subfamilie van de Muricidae vormen,
van welk standpunt Tucker Abbott in
zijn Compendium of Seashells is uit
gegaan. Hoe dan ook, de Barnacle
Rock-shell leeft zoals de naam al
aangeeft, als een schaalhoren tegen
de rotsen en wel langs de gehele,
2650 mijl lange kust van Chili. Concholepas c o nch ole pas, in het Spaans
"loco" genoemd, heeft een unieke
smaak volgens de kenners. Die bijzon
dere smaak zou te danken zijn aan
het feit, dat deze soort als enige
'abalone' carnivoor is in tegenstel
ling tot alle andere abalones in de
rest van de wereld. Zo'n bijzondere
smaak brengt vanzelfsprekend mee,

dat op deze soort intensief wordt ge
vist. Meer dan 90% van de officieel
geregistreerde vangst wordt geexporteerd, vooral naar Japan, maar ook
naar de Verenigde Staten, Taiwan en
Hong-Kong. De hoeveelheid uitgevoer
de exemplaren leverde Chili $ 23
miljoen op en dat verklaart veel.
Want het is duidelijk, dat behalve
de officiele vangsten ook niet-offi—
ciële vangsten plaats vinden. De om
vang daarvan was zelfs zodanig, dat
een vangstverbod is uitgevaardigd
voor negen van de elf kustprovincies.
Met een zo enorm lange kustlijn is
controle op een dergelijk verbod na
tuurlijk niet zo eenvoudig, om niet
te zeggen vrijwel onmogelijk, aldus
Underwater USA 3(5): 18. Toch zal er
iets moeten gebeuren, wil de als de
licatesse beschouwde concholepas
niet met uitsterven worden bedreigd.
Ongeveer 20 jaren geleden kon men
deze soort nog veelvuldig op een
diepte van 2 meter aantreffen, maar
nu moet men ten minste 20 meter diep
zoeken. Helaas is het verbod ook ge
makkelijk te overtreden, zolang het
vissen van de oneigenlijke abalones
in het zuiden geoorloofd is. Smokke
laars brengen elders gevangen exem
plaren naar het zuiden onder het mot
to, dat zij daar ook zijn gevist.
Klaarblijkelijk wegen de extra kos
ten gemakkelijk op tegen de verdien
sten. Het is te hopen, dat de over
heidsmaatregelen niet te laat zijn om
deze fraaie soort van zijn ondergang
te redden.
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INLICHTINGEN?

TENTOONSTELLINGEN
MUSCHELN UND SCHNECKEN, Baukünstler
der Natur.
Wie toevallig in de buurt van Konstanz komt, kan daar in het Bodensee-Naturmuseum een schelpententoonstelling bekijken. Een van de
zalen van het museum is geheel aan
de weekdieren gewijd. Van vrijwel
alle families zijn enige exemplaren
op zeer overzichtelijke wijze ten
toongesteld. Misschien zegt u als
ervaren verzamelaar, dat er niet
veel nieuws te zien is, maar ook
zeldzamere soorten worden getoond.
Het museum is gevestigd in de Katzgasse 5-7 en geopend van dinsdag tot
zondag van 10.00 - 17.00 uur. De ten
toonstelling blijft tot 30 augustus
1987.
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SCHILDPADDEN UIT DE KRIJTZEE
Dit jaar zal het Natuurhistorisch
Museum Maastricht in verband met het
75-jarig bestaan extra aandacht wij
den aan de fossiele overblijfselen
van de zeeschildpadden. Ruim 70 mil
joen jaren geleden was Zuid-Limburg
zee en daar kwamen toen de zeeschild
padden in groten getale voor. De her
innering aan die tijd wordt levendig
gehouden door de kalklagen van ZuidLimburg, zoals de Sint Pietersberg.

BIOLOGISCHE KLOK
Tot 23 augustus 1987 is in de Hortus
Botanicus te Leiden de tentoonstel
ling "Biologische Klok" te zien. On
der de biologische klok wordt ver
staan de klok die het gedrag van
plant en dier zodanig stuurt, dat
het mogelijk is op veranderingen in
de natuur vooruit te lopen.
Denkt u maar aan het aanleggen van
vet- en voedselvoorraden, de trek
e.d. Recente onderzoekingen hebben
uitgewezen, dat volstrekte isolering
van de omringende veranderingen de
ritmiek - dag-nachtritmen, seizoensritmen - niet uitschakelt en dat de
ze ritmiek dus niet van buiten maar
in het lichaam wordt opgewekt.
Cp de tentoonstelling is ook het
skelet te zien van de op 8 november
1986 aangespoelde Noordse vinvis,
Balaenoptera borealis Lesson, 1828.
De entree van de Hortus is gelegen
aan het Rapenburg 73 te Leiden. De
prijs is ƒ 0,50 voor volwassenen en
ƒ 0,25 voor kinderen. De tentoon
stelling is dan gratis. De openings
tijden zijn op zondagen van 12.30 16.30 uur en overigens van 10.00 16.30 uur.

Behalve vele andere fossiele zeedie
ren bezit het museum een omvangrijke
collectie zeeschildpadden. Het opbou
wen van de expositie kan ook door
het publiek worden gadeqeslagen.
Het museum is gevestigd aan het De
Bosquetplein 6-7, 6211 KJ Maastricht
en telefonisch bereikbaar onder 043293064. De openingstijden zijn: maan
dag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 en
van 13.30 - 17.00 uur en op zondagen
van 14.00 - 17.00 uur.
NOORDZEE
In het vorige mededelingenblad is
een tentoonstelling in het kader van
het Europese jaar van het milieu in
het Centraal Station te Den Haag aangekondigd. Helaas konden wij u niet
meer tijdig waarschuwen, dat deze
tentoonstelling wegens gebrek aan
middelen voor onbepaalde tijd is uit
gesteld. De organisatoren zijn ken
nelijk iets te optimistisch geweest.

Noordse vinvis

HARLECH BEACH, WALES
In het noorden van Wales ligt aan
de prachtige Tremadocbaai het Har—
lech Beach, enkele kilometers lang
en in breedte varierend van zo'n 10
a 20 meter bij hoog water tot enkele
honderden meters bij laagwater. Eni
ge jaren geleden alweer, in de twee
de helft van 1980 om precies te zijn,
heb ik hier enkele dagen lang naar
schelpen kunnen rondsnuffelen. Aan
gezien ik sinds een aantal jaren
geen levende schelpdieren meer voor
mijn collectie wens te verzamelen,
ben ik voor mijn hobby voornamelijk
op stranden aangewezen, waar ik naar
dood en leeg materiaal kan zoeken.
Hoewel ik in eerste instantie veel
verwachtte van "Shell Island", een
klein schiereiland enkele kilometers
ten zuiden van het Harlech Beach ge
legen, werd dit een grote teleur
stelling: ik vond er slechts een
paar soorten schelpen in minimale
hoeveelheden. In mijn ogen zijn de
naam van dit eiland en de lovende
toeristenfoldertjes slechts goed
voor geld in het plaatselijke laatje.
0m schelpen te zoeken kan men even
goed, zo niet beter, elders terecht.
Ik zal het hier dan ook niet verder
over hebben.
Harlech Beach overtrof echter mijn
stoutste verwachtingen. Ik heb daar
in een betrekkelijk kort tijdsbestek
meer dan 60 verschillende soorten
mollusken aangetroffen. Voor de aan
dachtige en nieuwsgierige lezer zal
ik een volledige inventarisatie van
mijn "expeditie" geven, hoewel het
natuurlijk zeker niet uitgesloten is
dat er nog (veel) meer schelpen ge
vonden kunnen worden. Zo had ik er

zelf graag de tijgerpels, Camptonectes tigrinus Huiler, gevonden. Die
vond ik er dus niet, maar ik trof er
wel weer een aantal soorten aan,
waarvan ik absoluut niet gedacht had
ze hier te vinden.
Bij de opsomming van de gevonden
soorten maak ik een driedeling, af
hankelijk van de vindlocatie op het
strand van Harlech:
A - de hoogste vloedlijn,
B - schelpenbankjes ongeveer halver
wege de eb- en vloedlijn, me est
al bestaand uit wat grover ma
teriaal;
C - gruis- en schelpenbankjes net
onder de hoogste vloedlijn,
meestal bestaande uit wat fijner
ma t e r i a a l .
De hoogste vloedlijn (A) leverde rnij
drie soorten grotere Gastropoden op.
De lijn was bezaaid met wulken, Buccinum undatum L., waaronder zelfs
nog levende. Ik vond een aantal
fraaie exemplaren, compleet met vol
komen gave top en mondrand; herstel
de breuken nam ik dan ook graag op
de koop toe. Hier en daar lagen er
ook eierkapsels van deze soort.
Zo vond ik in het fijne gruis tot
mijn vreugde twee toch wel bijzonde
re losse klepjes: Delectopecten vi
treus Gmelin en Chlamys decussata
Muller! Beide klepjes zijn gaaf.
Daarnaast vond ik een zevental prak
tisch gave, juveniele doubletjes van
Gari fervensis Gmelin, ook niet de
meest algemene strandverschijning.
Tenslotte volgt hier dan nog een
fikse waslijst van de soorten en hun
aantallen die ik hier verder aantrof:
Nucula nucleus L. - enkele losse
kleppen; Musculus marmoratus Forbes
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- 1 losse klep; Mytilus edulis L. enkele doubletten; Heteranomia squamula L. - 1 fraai doorzichtig, ui
terst dun en teer, volkomen gaaf
doublet, 1 losse klep; Anomia ephippium L. - enkele losse kleppen; Thyasira flexuosa Montagu - 1 losse
klep; Mysella bidentata Montagu vele doubletten; Montacuta ferruginosa Montagu - 1 doublet, vele losse
kleppen; Parvicardium exiguum Gmelin
- 1 losse klep;Cerastoderma edule L.
- enkele doubletten (juveniel); Acanthocardia echinata L. - 1 doublet
(juveniel); Venerupis pullastra Montagu - enkele losse kleppen (juve
niel); idem, var. saxatilis Fleuriau
de Bellevue - 1 doublet (juveniel);
Mysia undata Pennant - enkele losse
kleppen (juveniel); Donax vittatus
Da Costa - enkele doubletten en los
se kleppen; Fabulina fabula Gronovius - vele doubletten; Angulus tenuis
Da Costa - vele doubletten, prachtig
rose-rood en glanzend; Abra alba W.
Wood - vele doubletten; Cultellus
pellucidus Pennant - 3 doubletten,
2 losse kleppen; Corbula gibba Oli—
vi - 2 losse kleppen; Thracia phaseolina Lam. - vele doubletten (vol
wassen) en enkele losse kleppen (ju
veniel); Acmaea virginea Muller - 1
exemplaar; Calliostoma sp. - 1 exem
plaar; Lacuna vincta Montagu - 2 ex
emplaren; Littorina obtusata L. - 1
exemplaar; Tricolia pulla L. - enke
le exemplaren; Cingula cingillus
Montagu - vele exemplaren; Turboella
parva Da Costa - vele exemplaren;
Tornus subcarinatus Montagu - 2 ex
emplaren; Bittium reticulatum Da
Costa - vele exemplaren; Trivia europea Montagu - 2 exemplaren; Trivia monacha Da Costa - 2 exemplaren;

Urosalpinx cinerea Say - enkele ex
emplaren (juveniel); Acteon tornatilis L. - zeer vele exemplaren, op
het strand lagen hier en daar ook
levende exemplaren; Retusa retusa
Maton & Rackett - 1 exemplaar; Cylichna cylindracea Pennant - 1 ex.
Verspreid over het strand vond ik
verder nog een aantal rugschildjes
van twee soorten krabben, waarvan
een de helmkrab, Corystes cassivelaunus Pennant, en ook enkele lege
skeletten van Echinocardium cordatum Pennant, de hartvormige zeeklit.
Heel bijzonder vond ik zelf de
vondst van een paar minuscuul kleine
stukjes koraal (wit) in de gruisbankjes bij de vloedlijn (C).
Al met al was mijn bezoek aan Harlech Beach dus zeer de moeite waard
mede ook door het prachtige achter
land met een overweldigend woeste
natuur. Dit heeft me ertoe gebracht
dit strand eens in de Vita onder de
aandacht van de schelpenliefhebbers
te brengen, die regelmatig over on
der andere het - overbekende - schelpenparadijs St.Jacut-de-la-Mer in
Bretagne wordt bericht, maar die
hoogstwaarschijnlijk net als ikzelf
ook wel nieuwsgierig zijn naar ande
re droomstranden en (droom)vondsten
a^ a a r *

Charles Szerkowski

INVENTARISATIEPROJECT LITTORINA
WORDT VERVOLGD....
Al vrij snel na het verschijnen van
het inleidende artikel van de we rk
groep over de achtergronden vaor het
Inventarisatieproject Littorina werd
uit recente literatuur duidelijk dat
er meer veranderd was dan wij op dat

moment konden bevroeden. De kennis
in dat artikel was met name afkomstig
uit Fretter & Graham,1980.
Behalve het feit dat wij zelf verder
zijn gegaan met het verzamelen van
kennis, door voortgezette literatuur
studie, kregen wij ook een aantal
waardevolle reakties van lezers.
Een aantal reakties ging over wa ar
nemingen en vondsten van verzamelaars
maar ook enkele brieven van mensen
die recentelijk onderzoek aan Littorina's hebben verricht.

Van Trynie Stoker kregen wij een
schrijven over het onderzoek wat zij
in het kader van haar biologiestudie
deed naar het L.saxatilis-complex in
Nederland. Een onderzoek dat ons al
vast het werk wat lichter zal maken.
Een volgende reaktie was van Thierry
Warmoes;een brief met artikel, waar
in hij de meest recente opvattingen
op Littorina-gebied voor ons op een
rij zet, bovendien zet hij enkele waar
devolle puntjes op de i, zodat wij
hier eerst voor zijn artikel ruimte
maken.

ENKELE AANVULLENDE BEMERKINGEN BIJ HET ARTIKEL IN VITA MARINA
( 1986):5/6,pp.55-58 EN BIJ HET INVENTARISATIEPROJECT LITTORINA
In deze bijdrage wil ik enkele kri
tische bemerkingen formuleren en een
aantal resultaten van recent onder
zoek aangaande de status van ver schillende 'soorten' en vormen in
de Littorina obtusata-en Littorina
saxatilis-soortcomplexen aanhalen
n.a.v. het artikel van de werkgoep
over Littorina in de laatste Vita
Marina. Ik zal eindigen met een
aantal opmerkingen rond het inventarisatieproject van de werkgroep.

DE STATUS VAN DE VERSCHILLENDE
'SOORTEN'EN VORMEN
- L.littorea en L.neritoides zijn
steeds als goede soorten gekend.
Nieuw (Reid in prep..;Warmoes, in
prep) is dat L.littorea tegenwoor
dig, evenals L.neritoides, niet
meer in het zelfde subgenus onder
gebracht wordt als L.obtusata s.1.
en L.saxatilis s.1.
- In het L.obtusata-soortencomplex
worden slechts twee soorten aan
vaard, nl. L.obtusata s.s. en _L.

m a r i a e , welke beduidend verschil
len opzowel co nch yliologisch, als
anatomisch, el ectrophoretisch,
ecologisch en demographisch vlak.
(Sacchi & Raste 11i ,1966; Goodwin
& Fish,1977; Fretter & Graham,1980
;Reimchen,1982; Moyse et a l . ,1982;
Sacchi, 198*0. Uit het artikel van
de werkgroep blijkt verkeerdelijk
dat L.Iittoralis zou opgesplitst
zijn in L.obtusata en L.mariae. In
werkelijkeid is de situatie iets
gecompliceerder. L.obtusata en L.
littoralis werden door Linnaeus als
twee aparte soorten beschreven
(echter niet onder het Genus Litto
ri na). Dautzenberg & Fischer (191^)
beschouwen littoralis als een onder
soort van ob tusata. Colman (1932)
toont echter duidelijk de aanwezig
heid aan van intermediairen tussen
de twee ondersoorten en daardoor
wordt L.littoralis een synoniem van
L.obtusata. Een synoniem dat echter
lang in gebruik bl e e f _ _ _ Sacchi &
Rastelli (1966) splitsten dus niet
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L.littoralis in L.obtusata en _L.
marjjïe_i maar L.obtusata ( = L.littora1 i s ) in L.obtusata s,s en L.mariae.
L.aestuarii dient eveneens beschouwd
als een jonger synoniem van L.obtusa
ta s.s., vermits er tussen beide
soorten noch morphologische, noch
electrophoretische verschillen zijn
(Moyse et a l . ,1982). Er moet echter
wel op gewezen worden dat het onder
zoek van Moyse et al. een klein aan
tal dieren betrof.
Wat het saxatilis-soortencomplex
aangaat, zijn er sinds 1979 ondanks
intensief onderzoek geen soorten
meer aangemeld. Wel zijn een aantal
vermeende soorten ongeldig gebleken.
Algemeen aanvaard zijn L. niq rol ine at a,
L.neqlecta en L.saxatilis s.s. Ook
hier zijn er genoeg conchyliologische
, anatomische, electrophoretische
en ecologische .verschillen om dit
te aanvaarden ( S acc hi,1975; Heller,
1975; Sacchi et a l . ,1977; Fretter &
Graham,1980; Hannaford Ellis, 1980,
1983, 198*; C a uga nt,1979)- L.rudis
en L. saxatilis zijn synoniemen. Dit
blijkt uit een grondige morphologische
en genetische analyse van Janson
(1985). L.tenebrosa is de brakwatervorm van L.saxatilis en kan daarom
niet als een aparte soort beschouwd
worden (Janson & Ward, 1985).
Wat L.arcana betreft zijn de mening
en verdeeld omtrent haar status. De
meeste auteurs beschouwen ze als
een aparte soort, die evenwel enkel
verschilt van L.saxatilis doordat ze
eileggend is (ovipaar) en daarmee
verband houdende, een ander jaarcy
clus heeft. Er zijn ook genetische
verschillen gevonden, maar die zijn
klein. Caugant (1979) en Caugant &
Bergerard (1980) beschouwen L.arca-

na_ als een reproduktieve vorm van
L. s a x a t i l i s , dus niet als een aparte soort. In het artikel van de
werkgroep wordt gesteld dat L.arca
na de enige eileggende soort is.
Dit is verkeerd, daar ook L.nigrolineata eileggend is. L.neglecta en
L.saxatlis (L. rudis,L.tenebrosa)
zijn eierlevendbarend (ovovivipaar)
DE NEDERLANDSE SITUATIE EN DE
INVENTARISATIE
Een inventarisatie van de Nederland
se Littorina's is een lovenswaardig
initiatief, dat interessante resulta
ten kan opleveren. Ikzelf werk momen
teel, samen met enkele mensen van de
Belgische SWG, aan een inventarisatie
van de Belgische kust. Dat onderzoek
is nu aan een afronding toe en de
resultaten zullen wellicht nog dit
jaar gepubliceerd worden in het Bul
letin van het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen
(Brussel). Men moet wel rekening
houden met het feit dat L.arcana en
L.saxatilis enkel anatomisch te on
derscheiden zijn en dan nog enkel de
wijfjes met zekerheid. Alle andere
soorten zijn redelijk gemakkelijk op
schelpkenmerken te onderscheiden.
Voor meer informatie daarover ver
wijs ik naar mijn bijdrage in de
'S tra ndv lo',meinummer 1987 (Blad
van de Belgische Strand Werk Gemeen
schap), alsook naar latere publikaties in dit tijdschrift en deze in
het Bulletin van het KBIN.
Thierry Warmoes
Laboratorium voor Algemene Dierkunde
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, Belgie
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PERIODIEKEN

U kunt de gewenste kopieën aanvragen
door het verschuldigde bedrag over
Indien u uitsluitend voor eigen ge
te maken op gironummer 606100 t.n.v.
bruik over een van de hierna te noe Stichting Biologia Maritima, Den
men artikelen wilt beschikken, kunt
Haag, onder vermelding van het gewen
u ons vragen daarvan voor u een foto ste.
kopie te maken. De kosten van de koXEN0PH0RA, no. 38: Pierre Lozouet en
pieen en van de verzending moeten we
Philippe Maestrati: Les Aporrhais
u wel in rekening brengen. Op basis
(Gastropoda: Strombacea) (7 pp)
van het aantal kopieën bedragen die
kosten: ƒ 1,50 voor 1 of 2 kopieën;
ROSSINIANA, no. 35: José Lauer:
ƒ 3,- voor 3 t/m 7 kopieën; ƒ 0,40
"Complexe textile" ou autres "tentper kopie voor 8 of meer kopieën.
marked Cones", deel 3 (8 pp)
LAAGWATER IN DE WEEKENDS

de zomertijd. De tijden met een * ge
ven de tijdstippen met de laagste
Hierbij treft u de laagwaterstanden
laagwaterstanden aan aan.
van de maanden augustus en september
Voor het berekenen van de ïaagwater1987 aan. De tijden, welke zijn ont tijden van andere kustplaatsen kunt
leend aan de "Getijtafels voor Neder u gebruik maken van het overzicht in
land 1987", zijn gecorrigeerd voor
mededelingenblad 1987(1): 10-11.
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