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En waarom zijn ze er toen niet uitgekropen? Waarom kwamen ze
juist nu., nu ze half volwassen waren, als ik het zo mag
uitdrukken aan de hand van de grootte der schelpen?
En die stinkende soortgenoten? Zouden die ook allemaal op
deze manier aan hun eind zijn gekomen? Of zou. er een soort
ziekte in.het spel zijn? Een Toesme-b-telijke JVTactra ziekte
of zo iets, waardoor de dieren uit he-fc zand komen? Het is
mij een raadsel. Misschien is het voor één van onze des-
kundigen niet zo'n raadsel en versóhijnt er nog eens iets
over dit merkwaardig gedrag in "Het Zeepaard".

\wiC. den Hartog.

PERIG.ONIMUS MEGAS, EEN VERGETEN BEAKWATERPOLIEP

Bij zijn onderzoek van de oeverfauna van het Noord-Oog'fc-
zeekanaal vond KINNE (1956) veelvuldig een grote monopo-
diale kolonies vormende poliep van de familie B^u.^a^nvU-_-
liidae. Voor die tijd werd ze altijd, voor CqrcLylpphora
ca.spia_ gehouden, doch het "bleek hem dat ze er in vele op-
zichten van verschilt, en daarom werd ze als nieuwe soor'fc
Perigonimus megas_ Kinne beschreven, met de volgende diag-
nose;

Bougainvilliidae met pseudohydrothecae en sessiele gono-
phoren aan de stelen van de hydranthen. Vrouwelijke gono-
phoren o.5 mm. lang, meestal met 1 ei

.

mannelijke gono-f

phoren 0.6 mm. lang. Hydranthen 0.6 (0.4-0.7) nui. lang,
met 9 - 12 (7 - 15) i"- eei1 krans om de mondheuvel gerang-
schikte tentakels. Tot 20 cm. hoge, trosvormige (racemeu-
se) vertakte kolonies met een tamelijk vast periderm.
De verschillen me-fc C ord.y-1 ophora cas pia (Pallas) zijn ve-
lerlei.

.1. Perigonimus megas^ heeft de tentakels in een krans,
terwijl ze liij Cordylophora verspreid voorkomen over
de gehele hydranth (familiekenmerk van de Clavidae).

2. Periogonimus heeft wel, Gordylophora,geen pseudohy-
drotheca.

5. Het aantal eieren in de vrouwelijke gonophoor bedraagt
bij Perigonimu.s_ 1 , zelden 2, bij Cord.ylophora 1 - 14»
soms zelfs meer.

4. Het peridenn is bij Perigonimus veel dikker.
Ik zou deze poliep hier niet ter sprake hebben gebracht,
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als ze niet in de Nederlandse fauna zou voorkomen. Ook
hierover geeft EINNE aanwijzingen van belang, want hij
heeft ontdekt dat WAGENAAR HmiMELINCK (1956in. de Zui-

(ierzeemonog-rafie ^e_r_ig^n^_mus__n^e_gas_ afbeelclt, on'ler de
naam C_OT^^^o^a__o_a^3_sJ^._fj.__ls,^s^r^_s_{{is. lis), en da-t
VEE700ET deze afbeelding in de "Fauna van T'Tec'i.erlarid." heeft
overgenomen als .^oj.^lo_^ho^a__^a_sj3ia__f___t;y-g_i_^a_ (fig. 47a) .
He-b verdient du3 alleszins de moeite om het ï'Tec'.erlarLdse
C qrd.j'lophpra ma-c ori aal te roviseren,
Over da oecologie kan nog het volgende opgemerkt worden 3

ze leef-fc op harde sub straten, als stenen, op palen en
steigerwerken, tot 5 m. d-i-epte. Ze heeft haar op-timum in
water van 0,7 " 5-1 o/oo Cl' gehalte, binnen een jaarlijks
temperatuur-fcrajec-t van 0.5° - 25.4° C. Ze plant zich voor-b
van juni tot september, bij watertempera-fcuren boven 14° C.
Vermoedelijk is ze 2 ~ 5-ja-rig.
Ik vond haar massaal bij Willemstad aan het Hollands Diep.
Ze leeft er op houtwerk, -tezamen me -t _B_alanus^ improYisus fr

J.

slechts het hoogste deel van de z one vaÏtdïoog('-4Öcm.
NAP). Solitaire'individuen dringen nog -tot het^niveau van
NAP door. Op beschaduwde plaatsen s-fcijgt ze soms veel ho-
ger op. Epizoisch op de F^eri^on.imus. kwamen af en toe klei-
ne exemplaren van Cordylophpra casgia vo or. Het zoutge-
halte varieert -ter pÏaa-tsevanO-j -_-^^ o/oo Cl', wel-
licht nog meer. De dagelijkse schommeling op 8 november '58
verliep 'b.v. van 0.1 - 1.5 o/oo Cl'.
Wie vindt er meer?
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J.H. Stock. 1^3HET ZWEMMEN VAN DE ZEEPIER

"Verschillende malen zagen de Heer Johnstone en ilc meer
dan 10 exemplaren van deze wormen (= Arenicola) rondzwem-


