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GESLACHTSVERANDERING
Bij de poetsvis, LabToides dimidiatus
(C u vier & Valenciennes), een koraalvis,
behorende tot de famili e d er L abridae of
I ipvissen, h eeft de Au stralische ichtyoloog
D. R. Robertson een m erkwaardi g gedrag
geconstateerd tijden s zjjn jarenlange studie van deze vissen in de wa ter en van het
Groot-B arrièrerif. D eze poetsvissen, aldus
Robertson in S cien ce (Vol. 177, blz. 1007)
leven in gr oep en, bestaande uit v r ouwtjes
en één mannetje. D e wijfjes hebben ieder
ee n eigen te rritoir, waal' zij naa r voedsel
zeek en en dat zij tegenover sexegenoten
ve rdedigen. Het mann etje daarentegen
wordt niet tegengehouden, maar heeft vrije
t oe gang tot h et geh ele gebied va n zijn
gr uep . S t erft h et mann e t:i e dan wordt hij
opgevolgd door h et grootste v r ouwtj e, dat
in on gevee r 4 dagen van geslac ht vera nder t en tot m a nnetj e wordt met a lle daaraa n verbonden rechten. Het is ook mogelij k, dat een m annetje va n een naburige
gr oe p de leiding overn eemt en aldu s zijn
gr oep uitbreidt. M aar evengced kan een
g r oe p zich opsplitsen en komen na sexever and ering van twee vro u wtjes, die tevoren een onbesliste strijd hebben ges trede n, de afgesplitste gr oe pen ieder onder
eige n leiding te staan.
Vele v rouwtjes en slechts enkele mannetjes, maar dan de sterkste, dragen bij tot
de instandho u ding van een sterk geslacht,
zoab we ook 'del bij andere dier en zi en.
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DUBBELNUMMER
Zoals indertijd aangekondigd is het a prilnummer van uw Vita een zogenaamd
dubbelnummer teneinde te bewerkstelligen, dat een gemiddelde van 5 pagina's
p er maand ',/ ordt bereikt. Het volgende
dubbelnum IT.c' r zal in augustu s ve r schijn en .
GENORMALISEERDE DATUM AANDUIDING
Wa nneer we een datum moeten opgeven
en we schrijven daarvoor voluit 1 decemb er 1974, dan zal het iedereen duidelijk
zijn wat we bedoelen. Dikwijls zal het
echter voorkomen dat we uit gemakzucht
of omdat er weinig ruimte beschik baar is
(b.v. op een soortnaametiket) d e datum
in cijfers uitdrukken; we schrijven d an:
1-12-1974. Vraagt m en n u een Amerikaan
deze dat um in cijfer s op te schrij ven, dan
ver m eldt hij: 12-1-1974, een aa nduidin g
d ie in Eu ropa begrepen wordt als 12 januari 1974. E en bron va n gro te verwarring!
Om der gelijke misverstanden uit de weg
t e ruimen heeft een in terna tionale commissie in 1971 d e aanbeveling gedaan in
cijfers uitgedrukte data altijd te vermeld en in d e volgorde jam·-maand-dag. De
drie ond erd elen m oeten daarb ij steeds
met mi nste ns tw ee cijfers worden aanged ui d, d.W. Z. dat getallen van één cijfer
m et een 0 worden aangevuld en dat d e
eer ste twee cijfers van h et jaartal moge n
word en weggel aten in die gevallen dat
daarover geen misverstanden kunnen
ontst aa n. De datum 1 december 1974
wordt dan: 1974- 12-01 of 74- 12-01. Verder
wordt aanbevolen de onderdelen slechts
te onderscheiden door streepj es of spaties
(geen punte n), of a nd ers de datum ge heel
aaneen t e schrij ven. Zo'n aan eengeschreven datum is weliswaar minder makkelij k te l ezen, maar b.v. bij het gebruik van
een computer kan d eze schrijfwijze wel
eens nood zakelijk blijken.
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De voordelen van deze datur;1aa nduiding
zijn duidelijk: naast het opheffen van misverstanden kan men de datum als briefnummer gebruiken; cok zou men de datum kunn en uitbreiden met uren, minuten
en seconden. Natuurlijk is het even wennen aan deze "achterstevJren" geschreven
data, maar voor lieden die zonder ook
maar even met hun ogen te knipperen de
mceilijkste wet211schappelijke namen weten op te diepen kan dat toch nauwelijks
een bezwaar zijn.
P.S . Oudjaar valt dit j aa r op 1975-12-3l.
V.

MISMAAKTE ZEESTERREN
Voor de gemeente Wieringermeer is onlangs een wapen ontworpen, waarop onder meer zeesterren zijn afgebeeld. Hoewel de heraldiek zich ten opzichte van de
natu ur vaak nogal grote vrijheden veroorlooft bij het afbeelden van dieren,
heeft men toch niet geaccepteerd, dat de
afgebeelde zeesterren slechts vier in
plaats van vijf armen hadden. Ook de
ontwerper vond, dat dit te ver ging, zodat
de fout wordt hersteld. E e n merkwaardig
voorbeeld van het regeneratie vermogen
van de zeester.
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SCHELPEN OP POSTZEGELS
Biedt dit nummer weer een voortzetting
van de rubriek "mollusken op p .èstzegels",
waarin diverse socrten schelpen al dan
niet met het weekdier zijn afgebeeld we hebbe n de indruk, dat het aantal uitgiften van dergelijke postzegels de laatste
tijd n::Jgal toeneemt - , op bij:;aande afbeeldingen ziet u de schelp ols muziekinstrument en gebruikt v:]cr het vervaardigen van "kunstvoor ;verpen". Zuid-Korea (Yv. 778) la ~. t u zi::;n llJe ~i.e schelp
als muziekinstrum : nt wordt Ge~ rllikt. D e
Gilbert & Ellice eilanden (de naam van
het land is d J or de g:lUddrak op de foto
niet of nau-,Jelijks te lezen) hebb ~l~ in
1972 e~n t\-/ eetal kerstzegels (Yv. 199,
200) uitgegeven, die veder voor zich zelf
spreken. S :Jmmigen, die postzegels met
afbeeldingen van m :: llusken verzamelen,
zullen wellicht n Jgal kritisch staan tegenover deze uit biolJgisch oJgpunt niet ZJ
belangvJeJ>::kende zegels, maar we hebben
gemeend er in de Varia toch even op te
moeten attenderen.
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