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OUDE JAARGANGEN EN ANDERE 
UITGAVE:'\" 

In het nieuwe jaa r willen w e nog eens 
even vermelden , dat u bij u w Stichting 
nog oude jaargan gen en n og enige a nder e 
uitgaven kunt b est ellen. Dat w ij daarbij 
m ceten mededelen , dat behalve de jaar
gangen 1964, 1969 en 1971 inmiddels ook 
jaargang 1965 is uitver kocht , m oet een 
teken aan de wand zijn. Nog verkrij gbaa r 
zijn de jaar ga ngen 1966, 1967, 1968 en 1970 
vcor .f 10,- p er jaargan g en de jaar gan
gen 1972 en 1973 voor .f 12,50 per jaargang. 
Een andere belan gwekkende uitgave, wel 
k e u bij onze stichting kunt bestellen, is 
de onla ngs herdrukte fossielenatlas (De 
fossiele schelpen van de Nederlandse 
str anden en zeega ten ) voor f 7,50 f ra nco 
thuis. 
En tenslotte een eigen uitgave van de 
stichting, marien biologische publicatie 
nr. 1: "Suggesties vOJr een smaakvol ver
zorgde collectie". Deze uitgave is voora l 
van b elang voor h en , die niet beschikken 
over de jaargangen 1971 en 1972. De uit
gave wordt u voor .f 3,50 franco thuis ge
stuurd. Afgehaald is de prij s f 2,50. 
Wilt u uw bestellingen doen door over
schrij ving of storting van het benodigde 
bedrag op pos trekening 6061 00 ten name 
van de Stichting Biologia Maritima te 
Den Haag. Maar vergeet u vooral niet te 
vermelden, wat u precies w enst te ont
vangen. 

Het bestuur. 
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WOEKEREND ZEEWIER 
In de baai van Roscoff in Bretagne is een 
soort pa niek on tstaan doordat reuze- zee
w ier en als voorwer eldlijke stripverhaal
m onsters een invasie op de stran den be
gonnen zijn. De wier en zijn in een halfj aar 
13 m eter gegr oeid en sommigen worden 
dagelijks 15 cm groter. Ex perts in de oce
aa nbiologie zijn begonnen met het m aaien 
van de w ieren, m et de bedoeling ze te 
ver branden voorda t ze zich kunnen voort
planten. Niettemin vrezen ver schillende 
biologen dat ze de Bretonse kusten zullen 
0verw oek er en en een catastrofe zullen 
ver oorzaken. 
De wier en zijn indertijd in Bretagne inge
voe rd, omdat uit deze planten een basis
product k an w orden gewonnen v oor tal 
van pharmaceutische en cosm e tische arti
ke1:en , een product dat ook in de t extiel
en papierindustr ie gebruikt word t. De 
monsterwieren zijn oorspronkelijk afkom 
stig uit de Stille Oceaan . Met nam e langs 
de ku sten van Noor d-Amerika en Chili 
groeien zij zo dicht op een, da t m en e rove r 
k an lopen. De sp ecialisten van h et Franse 
instituut voor exploitatie van de oceanen 
heb ben geprobeer d de w ier en voor de 
Br et onse kust te la ten acclimatiseren. De 
omstandigheden bleken voor de pla nten 
echter veel beter dan verwacht, en het 
hele project is nu op een bijna groteske 
ma niEr op h ol geslagen waardoor h et een 
r eële bedreiging van de kustlijn is gewor
den . Men w eet nog niet precies waa r om 
het Bretonse klimaat zo gunstig is voor 
deze zeewieren en waardoor ze aan de 
macht van de biologen dreigen te ont
snappen. 
In de baai van Roscoff is een plantj e van 
5 cm uitgegroeid tot een monster van 13 
m e ter. En dat binnen zes maanden tijd. 
Onlangs heeft de internationale Raad vo or 
Zee-onderzoek zich uitgesproken tegen 
alle overplantingsprojecten van zeewieren 
naar de Europese kusten. Maar deze waar
schuw ing schijnt gekomen te zijn nadat 
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de Franse biologen een begin gemaakt 
hadden met hun pogingen de wieren aan 
de Bretonse wateren aan te passen. 
De affaire doet denken aan het vracht
schip dat enige tijd geleden onder zijn 
kiel een Japanse soort zeewier mee naar 
de Theemsmonding gebracht heeft, waar 
de waterplant onmiddellijk begon te woe
keren. Als gevolg daarvan werden vissen 
en andere zeedieren langzaam vergiftigd. 
De Britse autoriteiten hadden de grootste 
moeite om de wieren onder de duim te 
krijgen en uit te roeien. 

Het Binnenhof 

Naschrift 
Wie komt binnenkort in de buurt van 
Roscofi en ziet kans voor onze Vita nog 
wat aanvullende gegevens, zoals soort
naam e.d., te verkrijgen. Eventu eel met 
en ige foto's. Bij voorbaat dank! 

SPELEO HOLLAND 

Op bladzijde Literatuur 48 is een korte 
bespreking gewijd aan een specia le uit
gave van het orgaan van de Nederlandse 
Vereniging van Speleologie. Daarin is als 
bez waar aangevoerd het folioformaat en 
het slappe kaft. Dit heeft de vereniging 
aanleiding gegeven te reageren. In de be
spreking is eraan voorbijgegaan, dat het 
een tijd schrift betreft, waaraan niet de 
eisen van een boek kunnen worden ge
steld. Verder is het formaat geen folio, 
maar A4. Waarvan akte! 

EE:'\fDEMOSSELS 

Op 5-8-1974 vond de heer F. Th. Dubois 
nabij Maspalomas op het eiland Gran 
Canaria (Canarische eilanden) de hier af
gebeelde eendemosseis, Lepas anitifel'J L. 
Eendemosseis behoren tot de onderklasse 
der Cirripedia of rankpotigen, welke weer 
deel uitmaakt van de klasse der Crusta
cea of kreeftachtigen. De larven van de 
eendemossel zijn aanvankelijk vrijzwem
mend tot zij een goede vestigingsplaats, 
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meestal e2n drijvend voorwerp, hebbe,1 
gevonden. Een meer uitgebreide uiteen
zetting over het wel en wee van de eende
mossel en de larve daarvan treft u aan in 
de Vita op de bladzijden Geleedpotigen 27 
en volgende. De foto roept de vraag of 
soms het moederdier als substraat in aan
merking komt en of dat dan eventueel 
verband houdt met een armoede aan an 
dere geschikte ondergrond. Indien dit zo 
zou zijn, kan men zich afvragen of dit een 
aanwijzing vormt, dat de larven dicht bij 
huis blijven. Allemaal veronderstellingen . 
Kan iemand hierover iets zinnigs zeggen? 

EendemosseLs, Lepas anitifem L. 

Foto Bob Ent1·op. 
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