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SEPTEMBERNUMMER 

Ind erdaad , d it sept embernumm er is ni et een 
dubbelnummer, zoals u zo u hebben ver
wacht. Om de verschijning te bespoed igen en 
de achtersta nd zo snel mogelij k weg te wer
ken hee ft het septembernummer de kleine 
omva ng. Dit za l word en hersteld bij het de
cembernumm er, dat a ls groot nummer 8 
bladzijden zou moeten omvatten, maar dit 
maa l ze lfs 12 pagina's (24 gedrukte zijden) 
groot zal zij n . Over het gehele jaar genomen 
a ll een dus een kleine verschuiving. 

Red. 

WEES GEWAA RSCHUWD 

Over giftigheid van Conidae is zo a l het een 
en ander gezegd. Ook in de Vita Marina. We 
denken dan meesta l aan tropische soorten 
van verre standen. O nlangs lazen wij echter 
ook een waarschuwing dat West-Afrikaanse 
co nu ssoorten gevaarlijk voor de mens kun
nen zijn. Conus ermineus Born is een viseter 
en da t betekent dat 1I voor hem en speciaal 
voor zijn giftige radula tand goed moet op
passen. Verzamel of liever transporteer Coni
dae bij voorbaat in een zeer stevige plast iczak 
of beter nog in één of a ndere plast ic pot met 
deksel. Voorzichtig ook met het oprapen. 
Pak ze met een pincet beet of a nders bij de 
top en houd het dier in de gaten wat betreft 
zijn bewegingen voo ral als hij uit het slakken
hui s te voorschijn komt. 
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MERCENARIA MERCENARIA (L.) 
een hoog bejaard weekdier. 

Uit de jongste onderzoek in gen van dr. Ida 
Thompson van de Princeton Univers it y 
(N. Y.) is komen vast te staan dat Mercenaria 
mercenaria (L.) meer da n honderd jaar oud 
kan worden. Z ij hee ft bij deze vertegenwoor
diger van de Familie Veneridae groei lijnen 
kunnen ontdekken , door een dwa rsdoorsne
de doo r de schelp te maken en daa rn a de snij
rand te polijsten. De dwarsdoorsnede werd 
gemaak t bij het oudste gedeelt e van de 
schelp: het slot. Z ij heeft de groei lijnen geteld 
en kwam tot de ontdekking, da t het er zelfs 
meer dan hond erd waren. A ls haar threorie, 
dat het hi er om jaarlijnen gaat , juist is, bete
kend dit dat het dier meer dan 100 jaar oud 
moet zijn . Meer dan 100 jaar heeft hij de 
dans o m gegeten te worde n kunnen o nt sprin
gen. V,e rder o nd erzoek wees uit dat ho nd erd
jarige exemplaren niet zeld zaam zijn . Men 
schat het aantal op 10070. 
Mercenaria mercenaria is een langzame groei
er. In 18-20 jaar bereikt hij ren hoogte van 
slechts 6 cm . Na 10 jaar zijn de dieren 
geslachtsrijp . De groeilijnen schijnen te o nt
staan tijdens de jaarlijkse periode waar in eie
ren en sperma geprod uceerd worden (En de 
groeilijnen gedurende de eerste 10 jaa r tot 
aan de geslachtsrijpe lee ftijd ? Red.). 
Mercenaria mercenaria werd dest ij ds a ls 
proef uitgezet in de Oosterschelde om te zien 
of deze consumptieschelp oo k in Nederland 
te kweken zou zijn . Naar o ns bekend is heeft 
dit o nderzoek geen commerc iële gevolgen ge
had . Kwekers uit lerseke zouden ons mis
schien kunnen vertellen of de groei in de 
Oosterschelde ook inderdaad zo langzaam is 
gegaan . Die jaarlijkse groei bevreemdt ons 
enigszins, juist waar onderzoek in gen aan de 
microscopische opbouw va n de schelp heb
ben aa ngetoo nd , dat er eigenlijk regelmatig 
van een schelpvergroti ng sprake is, dus niet 
zo period iek a ls Or. Thompson beweert. Mo
gelijk hangt dit sterk van de soort en het mi-
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lieu (voedsel, temperatuur enz .) af. Verdere 
onderzoekingen zullen eens de oplossing ge
ven . 
Mercenaria mercenaria wordt in Amerika 
veel gegeten als the hard-shelled clam . Hij 
komt voor van de St. Laurens Golf tot FIori
da en de Golf van Mexico. Hij werd inge
voerd in de Humboldt Baai, Californië en in 
Engeland. 

B.E. 

HMS INTERNATIONALE KWALITEITS
AANDUIDING VOOR SCHELPEN 

De afkorting HMS betekend Hawaiian Mala
cological Society. Het initiatief tot het opstel
len van kwaliteitsaanduidingen voor schelpen 
is destijds genomen door bovengenoemde 
Society. Deze kwaliteitsaanduid ingen worden 
door een aantal handelaren gebezigd. Ook in 
tijdschriften en clubbladen zoals Hawaiian 
Shell News komt de lezer vaak de termen 
Gem, Fine, Good en Commercial tegen. Re
den genoeg om onze lezers met de gedachten 
achter deze termen bekend te maken . 

GEM - Een perfect exemplaar met een onge
broken top, onafgebroken stekels en 
een gave mondrand. Volledig volwas
sen en van normale kleur. Zonder een 
zichtbare barst, scheur of vergroeiing. 
Van binnen en van buiten goed gerei
nigd. Met de natuurlijke kleur en 
glans. 
Tweekleppige schelpen alleen in dou
bletvorm, gesloten met de slotband in 
tact. De mondrand van conussen mag 
een natuurlijke ruwheid hebben. 

FINE - Een volwassen schelp met slechts ge
ringe gebreken en met niet meer dan 
één opvallend groeikenmerk. Moet de 
originele kleur en glans hebben. Uit 
Conus-rand mag een klein st ukje mis
sen . Van een Murex mogen twee kleine 
stekels gebroken zijn . Geen reparaties 
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toegestaan als geslepen mondranden, 
bijgewerkte knobbels of opgevulde 
wormgaatjes. 

GOOD - Een redelijk acceptabele schelp, met 
een paar defecten zoals herste lde mon
dranden, gebroken stekels, stukjes uit 
de mondrand. De schelpen mogen half 
volwassen zijn, maar moeten toch de 
kenmerken van de soort duidelijk tonen. 

COMMERCIAL - Duidelijk doodgevorrden 
of strandexemplaren , gehavendemond
rand, verbleekt, afgebroken toppen, 
groei fouten e_d. zijn veelvoorkomen
de kenmerken van de commercialkwa
liteit (schelpen uit de toeristen shops). 
Dit soort schelpen - ook vaak zonder 
vindplaats en datum gegevens -zijn 
geen schelpen, waarmee u b. v. een ruil 
met een andere verzamelaar in het bui
tenland kunt aangaan. Ook niet in het 
binnenland uiteraard. 

Ook komt U nog al eens de afkortingen 
tegen: 
WIO 
FI D 
Juv. 
BID 

= With Operculum (met operculum), 
= Full Data (alle gegevens), 
= Juvenile (niet volwassen exemplaar), 
= Basic Data (niet volledige gegevens) . 

TE KOOP AANGEBODEN 

Wegens verandering van hobby wordt een 
schelpencollectie, omvattende Nederlands 
materiaal, schelpen uit Normandië en enig 
tropisch materiaal uit Curaçao, te koop aan
geboden. Daarbij worden tevens te koop 
aangeboden de jaargangen van de Vita Mari
na 1969 tot en met 1976. Alles tezamen voor 
de prijs van rond! 200,-. Eventueel bestaat 
ook de mogelij kheid de Vita afzonderlij k 
over te nemen. Liefhebbers gelieven zich in 
verbinding te stellen met de heer O.P .W. 
Werner, Copernicuslaan 48 te Den Haag, te
lefoon 070-634772. 
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