
VITA M ARl IA 
Zeebiologische documentatie 
V erschijn t maa ndelijks 
23e jaarga ng nr. 2 - febr. 1973 
IN HO IJ : U bladzijde n 
TWEEKLEPPIG EN pag. 55-56 
ZOOGDiEREN pag. 11-14 
VAR IA MARITIMA p ag. 237 -233 

WALVISSEN BESCHERMD IN DE V.S. 

De V er enigde Sta ten h ebben alle walvis
sen geplaatst op de lijst van bedreigde 
diersoorten en als gevolg daarvan is de 
invoer van alle produkten afkomstig uit 
de walvisindustrie verboden. 
Deze beslissing bet ek ent een b elangrijke 
vooruitgang in het str even tot h et behoud 
van de w alvispopulatie, waarop momen
teel ten dele roofbouw wordt gepleegd . 
W alvissen worden gevan gen m et speciale 
v loten en deels ver werkt op fabri ek s
schepen. De produkten zijn zeep, cosm e
t ica, m ar garine , machine-olie en honden 
voer . 
De am erikaan se minister van binnen
landse zak en h eeft gezegd, da t dat alle 
m aal wel nuttige produkten zijn, maar 
da t de fabrikage er van niet h et voort 
b estaan van de w a lv issen, de grootste die 
r en van de w er eld, in gevaar m ag bren
gen. 

SOEPSCHILDP AD WORDT 
BESCHERMD 

De F r an se autoriteiten van Réunion h eb
ben Europa- eilan d, tussen de kust v an 
Zuid-Afrik a en Madagascal' de sta tus 
van m ariti em n ationaa l park v erleend, 
zulks t er besch erming van de grootste 
bek ende broedplaats van de soepschild
p ad Chelonia mydas, m ax. len gte 1,2 m , 
gewicht 135 - 180 kg, een soort die ernst ig 
b edreigd w ordt. Men hoopt hierdoor 
h et voortbestaan van de soort veilig te 
s tellen. Bovendien k an op deze wijze blij-
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vend worden voor zien in de beh oeften 
van de kustb ewoner s van Madagascal', 
voor w ie h et vlees van deze schildpad 
een deel van het normale voedselpakket 
vormt. 
Met steun van het W ereld Natuur Fonds 
heeft George R. Hughes van het Oceanic 
Resear ch Institute in Durban een onder 
zoek ingesteld , waarvan het boven staande 
h et r esultaat is . 
Op sommige str anden van Europa-eiland 
is de strijd om de broedplaatsen zo groot 
- h et gehele jaar door komen hier elke 
nacht ongeveer 700 schildpadden op h e t 
strand - dat daarbij m enige nestplaats 
en vele eier en w or den vernield. H et over
brengen van eier en n aar veiliger plaatsen 
zou stellig aan de popu la tie ten goede ko
men. Volgens Hughes zouden hier in 
een m aand 4274 sch ilpadd en m eer dan 
1.318.000 eier en h ebben afgezet. De totale 
jaarlijkse eierpr oduktie zou in as trono
mische getallen lopen, a lthan s bij b ehoor
lijke b esch erming. 
He t onderzoek van Hughes is aanleiding 
tot h et instellen van vijf maritiem e p a rken 
in h et zuiden van Afrika gew eest, terwijl 
nog tenminste vier broedplaatsen van 
schildpadden daarvoor op d e n omina tie 
staan . H et grootste gevaar dat d e zee
schildpadden in onze tijd b edreigt is h et 
r apen van de eier en, d us n iet h et eten 
van schildpadsoep . 

DUIKBOOT DUIKT BLOEDKORAAL! 

In juni 1972 liep in Duitsland een bij
zonder soort duikboot je van stap el. Dit 
schip da t "Selmar" is gedoopt is 7 meter 
lang en is speciaal gebou w d voor h et ver
zam elen van bloedkoraal in d e Middel
landse Zee. 
Daartoe is dit schip aan de voorzijde 
onder de boeg voorzien van een bol
vormig gedeelte m et vier pa trij spoorten 
w aar doorheen d e zeebodem kan w orden 
geobserveerd . V erd er is er aan de voor-
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zijde een soort hydraulisch bediende 
grijparm aanwezig, waarmee het koraal 
kan worden losgerukt. 
Het vaartuig zal gaan opereren op een 
diepte van 300 meter en kan een snelheid 
onder water bereiken van 5 km per uur. 
Te vrezen valt dat dit schip een ernstige 
bedreiging zal gaan vormen voor de ko
raaistand in de Middellandse Zee, te 
meer daar de hoge kosten van dit vaar
tuig alleen door grote vangsten zijn goed 
te maken. 

M.M. 

GALEOMMA TURTONI (SOWERBY) 
IN SPAANS GRUIS 

Tijdens mijn verzamel reis naar Spanje 
trof ik te Cambrils een aantal schelpjes 
in het gruis aan, die er zo merkwaardig 
vers uitzagen, dat ik hoopte ook enkele 
doubletten in het gruis aan te treffen. 
Een ijdele hoop, want naast de 10 losse 
kleppen vond ik geen enkel doublet. 
Bij het determineren kwam ik achter de 
oorzaak van dit fenomeen. 
Het bleek GaLeomma ttLTtoni (Sowerby) 
te zijn, die een buitengewoon zwak in
w end ig ligament bezit, terwijl de slot
tanden geheel ontbreken. 
Het schelpje is in meer dan één opzicht 
merkwaardig. Het valt onmiddellijk op 
dat het ventraal geweldig gaapt. Dit is 
niets anders dan een aanpassing aan de 
actieve leefwijze van dit dier, dat - hoe
wel behorende tot de tweekleppigen -
zich voortbeweegt als een buikpotige, 
waarbij de beide schelphelften zo ver 
mogelijk worden uitgespreid. 
Soms hecht het dier zich vast met de 
byssus, maar deze wordt verwijderd als 
het dier behoefte voelt om zich te ver
plaatsen. 
Het is duidelijk, dat bij een dergelijke 
leefwijze slottanden eerder een belem
mering zijn dan een hulp. Het ligament 
daarentegen, dat antagonistisch werkt 

VITA MARINA - Zeebiologische documentatie 

t.o.v. de sluitspier en de schelphelften van 
elkaar drukt, is dus juist erg practisch. 

RAPANA PONTICA NOV. SPEC. 
NORDSIECK 

In juli 1959 zond Mr. Demir van het 
Hydrobiologisch instituut te Istanboel 4 
gave exemplaren van een slak uit de 
familie der Muricidae, naar Parijs. De 
slak, waarvan het recente massale voor
komen in het Karkinitzky en het Djaryl
gachsky bekken in de Zwarte Zee een 
ernstige bedreiging vormt voor de oester
teelt, werd door E. Fischer Piette gehou
den voor Rapana bezoaT vaT. maTginata 
Valenciennes. 
Dit is een soort met een groot versprei
dingsgebied in het verre Oosten (China, 
Japan, Philippijnen). 
Ook voor de Bulgaarse kust blijkt deze 
soort algemeen te zijn. Het centrum van 
de verspreiding is hier Trabron. In de 
Zee van Marmora is hij tot dusver nog 
niet aangetroffen evenmin als in het 
westelijk deel van de Zwarte Zee. 
Volgens Nordsieck echter is dit niet juist. 
Hij annonceert deze soort als een nieuwe 
soort en wel Rapana pontica nov. spec. 
Nordsieck. 
Hij beschouwt hem als een overgangs
vorm tussen Rapana bezaaI' en Rapana 
thomasiana (Crosse), die o.m. ook in 
Japan voorkomt. 

DE DOLLARD IN GEVAAR 

De werkgroep Milieuhygiëne Groningen 
tracht steun te verlenen aan de pogingen 
de indijking van de Dollard te voorko
men. 
Zij doet dit door middel van een hand
tekeningenactie. 
Ieder die hieraan mee wil werken, kan 
op aanvraag handtekeningenlijsten ver
krijgen. Het adres is: Werkgroep Milieu
hygiëne Groningen, Guyotplein 5a, Gro
ningen. Tel. 050 - 135702. 
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