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P.?t^_£ÊÏ^S.? §.22Ei-±2.1thl^? lEÏjJ^s_^d^Us, Lacuna - spe c.,
¥^^ËS^., ^ï^^^sIT^E^^ï^ïT^^E^S s>Venus spec.

^s,

\, ..taraee ik maar wil teer een schrik voor de vogels,' eenzeggen s

.ervoor sohelpe.verzamelaa^. Malacologisoh ^^let.e. geg^-
-ven bovengenoemde -fceerbal met opgesomde .soorten^ waar komt^de
t-eerfeal Taiid.ci..Ati ?

Adres van de schri.gverg Langewaal 7 D® t/aal rnFexelo9 J
t

F.E.S-tock &ïï"Ni.js.sen ( Zoologisch Museum, Ams-fcerdajn) g
~T

d.

t

T"

^^^^J[^^^W^_^^S_SEX^, 1939, .J::J

KEI JGT ï'ASTE VQWT IÏT HEDEELAJTO.

^SEa£!^_Èi£.£ïIlus. is een flinke .vlokreeft, in onze- streken- -tot
bijna 15,5 cm la.ügycLLe oorspronkelijk thuis hoort in Ouryha-
line teakwatergeMeden yan de oostkust van Noord-Amerika'.
Op onbekende.wijzer s de soort ingevoerd in de toakfce kustwa-
teren en in zoetwa.ter aar door vervuiling een ho.og-ion--ge-"w?

halts.^anwezig is, van de Engelse Midlands"en i^ Nooiü-Ï@r-
land. Eet is een merkwaardig toeval, dat Sexten de soort-in.
1939 uit Engeland bsschreef en dat eerst veel later werd vast-

posteld dat M j heel wijd verspreid is in Amerika eü.(iat:.dus
dat land als vaderland voor G.tigrinus mo et wo rdeïi' 'aange zien ,
1^1957 zijn.Britse exemplaren van tigrinus-opze^^liA'in
Duitsland,-voortgeï^eeïdc'. en uitgezet7 en wel in.de 'rivi eren

-<.

V/eser en Werrei. Seder-b 1959 werd geoonstateerd dat deze impor-t
r-gelukt "Jwas. De'vememgvuldiging ging zó snel, da-fc men in
1962; reecl^ de^druk- van'een massa-invasie kreeg ^-het~be:
trokken gebied. De (vervuilde dus .n ) Ve ser werd zo

. *

9 lonenri jlce

^(fc^i^^l^t^oc^^i^a^^^s ^.t^^.^gd^j.^g ^^v^^^ ^
het wa'-b-er opy en,yersöliafte. voedsel aaïi tal van. vis Daarsen»

Ï!gew23L^aa£CTemrel^cte't;.cte soort zo ^aatzuchfóg--is7dat
-^ ";Smse:Sskwat!ro%al8nen hri t9^ ^" -et»^.l^
gen, ^terwi^oofc: vraatschade aan vigtui.g'werd gecons-tateerd:
De. eerste ^ederlaiidse vondst stamt vsm .mei 1964, .toen "een
zser groot monste r-wp-d-verzameld da-fc de 'netten van Usselmee r-

^ssars -,varTOiiae,-.m een .gebied ten .noordeü TO Ênkhuiz- z'en
In de herfst-van ±965 snelden staf ièdén^enasslïteïÏïè^ van °het
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Ga-mmarus tigrinus Sexton, mannetje; van links.

Tekening van Jos Ruling, gewijzigd naar Sexfon, 1939.
-;
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Zoö'logisch Museum een onderzoek in naar de verspreiding van G.
tigrinus in ÏTsd.erl.aad. Het bleek dat het gehele Usselraeer eï
vol mee zat., ui'tgezoaderd he'fc zoets't.e deel rond de mond van de
Ussel, Be sooi-t had niet alleen de andere 'brakwatergammariden
(G.d.ue'beni en G.zad.dachi) sterk teruggedrongen, maar -was ook
^epeïietreerd in bio-fcopen die voorïieen nie-t cloor deze brakwater-
soorten werden 'bewoon.d, omdat ze óf te verontreinigd waren
(het Buiten Y bij JLnsterdam) of -te zoet (Yeluwemeer).
Bij het onderzoek bleek tsvens dat G.-fcigrinus niet alleen in
het IJsselmeor massaal voorkom-b, doch ook in de Tsrakfce (meest
oligohaline, soms a -mesohaline) biru'ienwa'feeren va33. Noord-Hol-
land. Het gedeeltR van Noord-Ho l land begrensd door IJsselmeer,
Noord.holl.mdskaiiaa.l en de lijn Edam-Momiikendam-Alkmaardemieer
vas in december 1965 door G,tig'rinus 'bezet. Geïsoleerd werd de-
ze soort ook nog Mnnendijks-'bi^ÏiTderT3erg aangetroffen.
Dit verspreiding'sbeeld hoeft niet compleet te zijn, daar de
noordelijke provincies niet in 1965 bemonsterd werden (zeer
nauwg'eze-tte bemoristering door Vichers^ in 1963, leverde nog
geen G,tigrinu s op in deze provincies)«
D© oorsprong van de Nederlandse populaties is niet geheel dui-
delijk. Saersijds moet toevallige invoer, b.v» in ballas-twater
met uit Duitslnnd komende scïiepen niet worden uitgesloten.
Anderzijds zijn op 29 juli 1960 enige tientallen exemplaren van
G.-ti.h;rinus in heï IJsselmeer,, juist ten noorden van Enkhuizen,
uitgezet door he-b Ei jks Instituut voor Visserij Onderzoek. Het
aantal uitgeze-t-to exemplaren is dermate gering dat visserijtd.-
o logen het .nie-fc marschi jnli jk acliten, dat deze verantwoordelijk
zoudon gijn voor de explosie-achtige oniwildceliüg van G.-fcigri-!.
n_uj^o Nochtans is 1-iet in onze og'en wel van enig belang dat Euk-
huizen practiscli in ho-L- centrum van het verspreidingsge'bied
aan het eind van 1965 lag tt

Het is niet eeïivoudig Garamarus-soorten -be determineren. Alle
deterfflinaties moeten rnicroscopisch worden fi'everifiëerd. Garama^-
rus -fcigrinus maa.kt ïiierop geen uitzoïidering. Alleen voll^dïg
uitgegroeide J'JI van G.tifi'rinus zijn eenvoudig te herkennen ?

althans in de zomerfases zij bezitten gekroesde haren op de
antennen, poten en uropoden, die bij andere inheemse soorten
ontbreken. De naam tigrinus duid-b op het vagelijk on-twikkelde
streeppatroon dat somraige exemplaren v-er-fconen.
Vij zouden het bijzonder op prijs stellen Gammarus monsters,
gefixeerd in formol 4.fo of alcolhol 70°, -fc e ontvangen uit d e

'cinnenwateren van Groningen, Friesland en Overijssel g om he-fc
eventueel doordringen van G.tigriiTUs in deze provincies na te
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gaan. De monsters moeten voorzien zijn van zeer preciezeji op
de st&fkaart terug te vinden vindplaatsopgave en zo mogelijk
vanfëen watermonster (minimaal 10 cc) in een schoon potje.
Verëëüdkos-fcen kunnen worden vergoed» Adresseren asms Zoö'lo-
ê'r&cl:!. Museum, Plantage .Middenlaan 53? Ams+erdam-G. (-tel,020-
947555).
Meer gegevens (uitgebreide.vindplaats- en zoutgehalte opgaven

.determinatiekeümerken, verspreidingskaarten) staan vermeid
in een onlangs. ver»chenen ar'bikel van H.Nijssen & J.H.Stock,
"The amphipod, Gainmarus tigrinus Sextoü, 1939, introduced in
-the Netberlaüds (Crug-bacea)", Beaufortia, vol.13, nr.lóO,
Ï> ,197-206. Deze publiKa-bie is ie verkrijgen bij de adminis-
'tralie van het' Zö'ölogiscü. Museum of is te.lenen uit de Bi-?

bliotheek.van de S.W.G., die er een exemplaar van ïezit.

Adres van de. schrijvers s Zoö'logiscb.Museum, Plantage Midden-
laan 53; Amsterdam. >

Bert Buizers

s^_E2N^SAêI"LS^S^BS!ros-.^iNJ^5Ié-ïIïBT.^^^_^"^^_^.EE-
AQPAEIUM.

..

De hondshaai behoort tot de orde der Pleurotremata en -to-fc de
. f am. der Scylliorhinidae. Het dier komt vrij algemeen voor
in de Noordzee. In de verschillende publieke aquaria iïi ons
land is meestal wel iets op het getoed van haaien te zien»
Veelal, (te.) is hier dan ook de Hondshaai ver-fcegenwoordigd.
Hê-b zijn.de mooi getekende, slanke 'bodemvissen'met een echt
"haaienuiterlijk". De dieren kunnen -fco-t ongeveer.een meter
groot worden. De hondshaai plant zich door middel van .eieren
voort. Deze eieren zijn plasticachtige, doorzich-bige en lang-
werpige kapsels, op de vier hoekpunten voorzien van een lange
maar bijzonder kronkelige draad, waarmede het o.uderli jk: indi-
.vi du de :.: eieren a.h.-w. verankerd aan de daarvoor geschikte ob-
jeoten* In gevangenschap plant de Houdshaai zich ook voort,
maar het gebeurd nogal eens, dat het dier zijn embryo rLiet
kwijt kan, omdat er zich geen goed voorwerp bevindt -waar de
draden zich om heen kunnen kronkelen" want eerst moeten de

-.. ^ ^^ ^ '^^eh^i*c^^t e^t^^l aSt ^Z^ s^ f^eS?'^ïll^h^Im^°^HS^a
f


