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He6ft U ook al zo'n gehele brievenbus 701 met de bekende kaartjd6
en kaarten gehad?Kaartj es met Gelukkig lheuwj aar, VOOrSlJoed1g Nieuw.jaa.r en wat voor beil"'vensen er nog meer lîlogen bestaan.
N'u w'ij hebhen dit j aarwoer;Ji et te klagen gehad.NIet ons kan het ,)ID
ZÜ te zeggen in 1955 zeker ~iGt slecht gaan.
Ja en nu komen 1I\Tij uls Bes-:;uur van Biologia Uari tima ur nog meer beu
maken,want ook ~ij ~illen :nze allerbeste wensen in Uw brievenbus
<ioen glij den.
:Dat "'lij U een good,') gezond'::'Gict en voorspoed in zaken voor iJ en de
U1"1en toewen sen i 8 eigen 1 ij I: vanzclfsprdKond. Li ever wi 1101] wij de
hoop ui tS1)rOken dat bij t U ~n8t Uw aqu.g,rièl. g00d map; gaan. Dus z,) in dij
geost van hopenlijk ~ltij~ holdoro bakkon,weinig dJ de dieren,gJdde
vangsten wanneer U met h8~ schopnst or op uitgaat,luUkG 70ndsten
voor Uw vorzamelinlSdn,vee: niml"'r) ledon mc:t wio U ::>ver de lit:lfhebberij kunt bOI'1on 8n •• i . nu W'l:Ü' mij botrüft nJg zo'n bElltiboel fijne
ding~n meur.
En toch zcudon 'vij tI graaG· nog:No, t r!.D dors YlrmSOn dan alleen maar
zulke min Gf meer prozni~c~e dingen.
"Vat wij vurip, hopen is dut ':;et ZOG-n.quc:,rium "Toor U :Jen bron van êJngr:.)k·Jnd natuurp'':::TI 0 t zal vlorde':']. Eon bron, '.'T',;.l.ke .::n s dG ,:mui tsprekelij k0
scboonbeid van ci:e lovende Nn-:uur zal openbnren bD W!lurvan wij zo
intens kunnen gonitJten.Ja da~"intl.:;ns gonieten" is iets,dat z,} m,)tJilij]\: onder 'voorden te brenge:1 is.Het ia geloof il\: niet hut"mJ,)i rood
vinden"van do JUddell::mdsEJ :el,;:-Purperruos. Voor mij persoonlijk ligt
do schoonhoi d van de lovende Na tuur in dot enorme rnderWerl{, wua.rin
nlles zijn doel on zijn functie hoeft te verrichten,iu dieûouwige
cyclus vn.n komen grooi en en vergaan, waarbij ocb ter va.n (}(JD werl\:elijka vernietiging geen sprake is.lk geloof dat w~nneer wij Gurst de
NI). tuur als to t:lli tei t hebben loren bevl\Jlî deren en liefhebbun , dat wij
eorst dr:m neB te :noer on tzag kunnon krij gen 700r de ptJrffJc tie vcm
ieder individuo,zo~ls dat toch ~oer in ~8t grote geheel past.
IB8rst dan kornQn wij op hot punt dat we niet meer spreKen ,"an dit is
mooier dan dat(nmdat het nu toevallig
eon opvallondGr kleur ~f
vorm hoeft) manr dat we evon gO'Jd kunnc,n genieten vun de I;lohoonhuid
in vorm on klour nlD Tem de perfecte en doelbewuste bouw van elk:
lovond wozen.Do.. kunnen wij dl'mkb~v')..r zijn dut wij in sto.c~t gesttjld
Wcrdon dit alles te zion en to horon.Dez0 dankbaarheid 16 do wens
vrm UV! Bos tuur.
-89Bot En trop- Voorz.
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door A.C.Verbaan.

~~~// In,~Qt Nove~ber~mm::r

ZlJn we eigenlijk
kl ..".,r gekom~n t1k.t de.. rnolluscen.
-_._..Vergun mij echter hierover nog enkele opmerkingen te Irraken.Dit n8r::r (.J,·~inl()j('l ing van (~nkele vragen,die ik
ov('r deze materie ontving.-- Uit ç](:,ze vragen bleek overigens wel
d;lt cr ond cr de lecl en oen R'ro,,'p verzamf.,laare aan het groeien is.
Zo vC'rzocht ('(:'n v:3.n d(:; led en mij enkele vindplaatsen te vermelden. Nu kan ilrmi;jNijl voorstellen, dat wanneer je eenmaal bent
begonnen je zo gauw mogelijk ecn uni~Rzins volledige collectie wilt
bezitten. Nu wil ik :?r nogeens 0'" viijzen 9 d~CJt ik stE':E:ds gewaarschuwd
hc:'b voor maniakkcrij en dit c!us in g;;cn gewü 'Nil ga:Jn aanmoedigen.
Toch zal ik aan het verzoek vo100en.
U mOE't WiJten, dé.Lt onze kust rdut overal het zelfde is. Naast
d(:; zo be1<~eDdE:; dui.nen hebben vd~ de, 'indelen :in hEet Noorden? de slikken
in Zeeland en n:ltuurli~l: .l71ogE':n V'iC; de immi t':'ltie-rotskusten niet vergut(~n. Deze versehil1.c:nde kustvorm n hc:t,bun ook hun elÎlgen typiRche
faUn<'i. Tussen rotsblokken Wen golfbrekers en dijken zullen we weer
andE:-re schëlpdL3rE::'D vinden als or ,h' vm(li Gn. Ach~ de vindplar.\tsen
kunt U ge:rHak;reli~l, in de door mij opp:cgcvE:'n litteratuur vinden.
Mél,JT gaa.t U werkt;lijk schelpen ;'.o8kcn dan geef ik TI nog een raad.
Gebruik U ogen goed. Dit blijkt 8r~ moeilijk te zijn. VOel te veel
schoons wordt nog ongezien voorbij gelopen. Als U zich het artikel
van de heer Entrop nog hc:rinncrt over die kauri8s op een stuk rubber zU.lt U dit duidelijk zijn. U kunt aJtijd Piog bE;ter een schelponhoop good door kijkon dan d.è.èt U dit ffit:;t tiEn verschillendt:' oppdrvlrikkig doet.
Loop U ook nooit Vlieren voortdj zonder ZE! gO(';d te bekijken.
Vooral na (;en storm kunnen wieren il[;,nspo(.'len, dit:; al een lr:lng,,-: rois
!3.cht(~r de rug h( 1)bcn. Vergeét U vo(,r3.1 nil:t te kijken of diE wieren uit (lat verre::) land e''JD prusentjo voor U hebben meegebracht!
~__

___/

J~n nu het ec:n en êinder OV(c'r de schactldieren 9 dus kr~lbben en
kreefton enz. Als U deze wil ~ian verzamelen kost dit enige moeite
meer dan bij de scht'lpc1i(;ren.Ma,.irlc.lC1t U zich hier door niet afschrikken, lH:t· rt][n,ltaat zal Uw grotc; voldoening schenken.
Er best,"1an tWee manicrsn w.'ii.l.rOD TI de krabben kunt bewaren.
De eCEste 9 het in vlo8Ï1:ltof bewaren, zal ik niet bespreken. Do
potten hier voor g(~f~chikt zijn namelijk nogal prijzig, en vaak
zelfs lastig te verkrijgen.
Ook voor het droog prepararen zijn verschillende methoden.
Eon hierVan zal ik voor U bespreken. VVann:::er U op het strand een
krab vinclt 9 controL:;E:r d.an of het dier 'helemaal gaaf is.(De meeste
krabben hebbEjn t'vvee schaE:.r poten (~n vier paar l00'Ppoten ).
Thuis gekomen moet U eerst het dier gOf-.:;d roinlgen. Wier of' ander
bc:groeiael wordt ver\.vijderd. Nu haalt U liet dekschild. van het dier
af. Zovf)el mogelLik weke lichaamsdelen mo€ten nu verwijderd worden.
Een pincet kan hierbij goede diensten bewiiz6h.
. ..
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PATATES FRITES, ANDIJVIE EN ~WSSELGEHAKT.

::;-;un st::lndwcr.kerin.,d (;; Bi.jvnkorf in Den Haag- v0rkocht?' zoals immer, de uitk<Jmet voor d\, huisvrouw.
'
Hij h'c:.d., voor zo ver ik d'.:lt met mijn zef:r beperkte huishoudelijke
knunis kon be.oord elen, livel evD b8Gt je geli lk obk. Het apparaat dat
hLi luidruchtig aanp.rc'cs IOf;K op he,t (;erstfc guzicht wel wat op een
vloeirol1c:r.Allc,,'n bleken bij nad,,:Y' inzien dE; rol en het vlooipapier vurwingün door een as met u;:~n h(;01 st",l ronde mossen, die daarom draaidijn op L~,;n nff~t;],nd van onk;;lu mm'f3 van elkaar. Ht3t snijden
'létn groenten b.v. ging hiE::Y'mc,,-,; ne"tuurlijk aanzitmli,jk vlugger dan met
(jen enk','l mCG.
l\~F:~t behulp van c:\::,n paar gilc:tt\':"-mcs,ies
hc-;c ik nu iets dergelijks in elkander gc:prutst. En wel om dt: mORsclen, wormen en' Z01' di8
ik voc,r, fijn te maken op een plankj0 9 De tekening gec;ft m.i. duidelijk aan hoe het geh8el in clkaur zit. De stripjes tussen de mesjes kunnen van~:luD.1iniumblik of celluloid mut Gen dikte van een tot
twee mm gemaakt word8n. Het houdert j b Vém triplGx.
Yfannc8r bij hE.,t gebruik wat vo,,~r tusElen cle m(:2jt~8 blijft zitten
iS: dit gemakkC']lijk tt:; v'crwijdc;ron ::nct bc-;hulp van een kart onnctj e.
Om iIJd(;re vorm van rocst te vOOrkOD.1l;n spmlcn :net w:J.tcr en d.2arna
met alcohol (clpi:t'itwJ ). Bij ~l(t spo(:;lt3n het ?nl_SjC uit h8t houten
houdc~rtje ncmnn.
nn(:r de ene k'lllt bot (rcvvOY'c'ic,n is~ f.;()bruiken we
n:ltuurli,ik d.(; ::md ('J'C bInt .Het hemt:: ,rt j (; moet ,klCITlJIl"md ov(cr de mes,jes
paSfwn.

Kun_Dell vvo d.i(·; cr rli t

mC:r~~r

11i t

k.r.ijgen 9 cl;... !:

stt.:~kl:2n VfC

(~';c;n

spijker'

door h'.:t midd,jl~jtE:, gat ; c'U;n hebben vro m,:;~; houvast cn zal h(;t wel
g,::tdn. ( Het hout en houd crtj u kU1 n:lt word~Il en Cl':"Llrd oor gaan klummon.

! ! !!
OOS'rrN1NIT-.]D!!!!!!! !
Al enkele '};lg,'n blit)[l ,;r .; n OO~3ti:;nvind9 die rrÜjn stl':lnlijutters
hCG't d,c,('l f:opelUl om l:!.ngE3 (h.'vloiJllijn ~(: ZV{':;Y.'v8n~ op zoek .:lD.éC'l'
d i';I";.n 9 '.1 i :; nOl'mCl:1.1 0 Yl eh-; 7J i;Jet) od cm hlÜZ 01'•• Het i s t och juist iio
wind 9 \'loor zijn 'lfl,:Lna :';b richting? dit..;: b.c:~ 'oCvtnvr~~-':;Gr van d..:' l11st
afdriift \;':1 ,·~i;.-::-,rd oor '~~,é,n op de kU:Jt f'\.!'ich:;0.; f3trOOEl dOlt ontstaan.
1)CZi~ op eh; kust g(;r.i(;ht(~ oni1t:-rstl'cw·m VO~ ;:,t ~'llcr,l,--i fr·':ciEo d:'rtgen
dir; op eh, bodem huizl:n na~lr het sTrand.
En zo trok ik 'lil:' morgen Wt:lgcmJcd stn:,ndwi;lg,rts, voorZ~.dn van
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t

d e nodigE~ pott en· e.ribuS'sen. Ik zwierf van d u ene aartspoÈd:hoop naar
de andere. Wat er allemaal al zo te vinden was, ;is bijna te veel om
op t e noE.~m(:n,'
.
' .' . ' .'
"" .
Die ft Danspoclhopûn 11, d 8 naam is niet Wjh,EJol Juist ,waren prachtig
vlak ui tgestrekon . op oen kleine kern na = Zo d oondc was hGt 'geheel prachtig te OVEJrzi0n. Overal lagen tu,lsen stukjes Ve(3n en hout de
scholpen, Sargartia' s en anjelieren. Dczu lantste wa.ren echter .dood
of er zeer slecht aan toe • Maar d Sargartüi' s waren het meenemen'
zeker waard.
VerdE::r lel.gen cr enkele r~tokjcs en f-lchi:::lpc).n omgroeid door een ~il-,
wi tt e ~ving(,rachtig8 vurtakte massu,.
(;cn soort poliepen
koloni8, WRaT t11~;::wn ve8l moois vGrborgcn zat. Zo met hef; blote oog
waren (,r al direct 0nke 1 u prachtig\-,) anj GliEJrün te zi ()ll , maar eenmaal
in de.: brLk kwam cr nog vecl meer moois te voor.schijn.
Ijc;rd (,r op 9 langs h,t 7\!'.:.tt (:1' 9 liggi, n. stukken Win het w8E:'rboomp je
( S'ürtult:lria [~rgGnte8; 10) en ZO'iNilêLr ook nog Cl.::n mooi gaaf exemplaar
op een mGsh~ft ( Ensis ~nsis ), (; n pruchtige decoratie voor de bak
deze policp8nl{01oni c ; . VV"'}' WiJ.t v,.rr)('r ligg(';n duizenden goudkamrnetjes
( Pectimlria bE.::lgic:t PalI.) on Vl,ill: 1,_ v(~nd(; schelpsoorten te kust en
tóc: k,,:ur.
U ziut, voor ons ku f:thevvoncI' 13 , g()noé:g materiaal om de bakkt)ll mee
te vu.llE:n, met nog (; n grote. dosis gczondhc:id op o-" koop taG.
Doe hE;t ook (;ln;3 9 l,r1 -j·(;r g;:::ni tdl,W!ll dit:) prettige zwerftochtel?- li:LllgS l:F.:t E1t~:-ind, ter' voordt:.-lc van Uw liufhc;bb~rij c:n ter verfrlsf,lng van UV! g I.st.
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WIJ SLAAN OP HET AA1\frBEFLD.
Cûterum ccnsuo, Carthagineffi
es::::~ d(~ll:ndamo ( Voorts ben
ik van oordeel, dat Carthago v:r
verwoest moet worden) Met deze
woorden bosloot de Romeinse cen(
sor Cato iedere redevouring,onvc:rschillig oV<ó.;r wE~lk ond crwerp
hij had gesproken. Deze wijze
RomEin kE;nde reed3 cl,,; kracht van
de herha.ling, AC.n deze; C'Jnsror hc:bb"ón WlJ eE.ll voorbl:c:ld g8nomcn.
WU zullen op de bGlrîngrijkc dingen blijven hamcr~-n. 'vVi I t U dan welc;cns die belé:mgrilke ding",n harEm? In d(:~ t:'8rste pl!lélts zijn dat
Uw w>3i.trn t :mingcn. We zoudc;n het zeE'r op prijs stcllun als VVt..: van U
d,; w'l::rhi:.,,:mingcn in Uw b::':Lk geda'êln zoudc'll t08f,E':stuurd krijgen. Er zijn
nog tf,;; vec;l lf.àt:'n, die mc'nen dat b.u.n waarnemingen Wln gc!cn bctE,kenis z1 jn! " Ach, dat '{v ten ze danY' allang " , Hordt cr dan g8zegd.
'N8l~ misschien :Lr; d 5:l.t soms 'ook Wt;l het gewü. l'v1actr d:Jn kan toch Uw
bericht var: grote: w:,ardu ~üjn. Immers U wGrkt wellicht onder totaal
iJ.nji,;J'U omstundigh,jdGn dEtn wij,. Het zou prc:ttig zijn 0n leerzaam als
vlij w~~::t'-';.J?-.(lr~t U in het binn2)1,land soortt;81iike rusultaton behaalt
als W1J blJ n~ kU2t.
Tot bc",;luit v~n dit c~(;r~:~tl:; 11 Aambec'ld-artikel" nog enige zakelijke
medc:dclingf:H'l, Kunn,en Vlij Ulfi' overschrijving voor 1955 f3poedig tegemOE:t zi\,n .• In h::t veY']uJ'n hebben Vvo E3tcc;ds a.':tn léwt bc;talonde led en
hut bl'-,rj tO':r~;~jtlnl~.,l. I.n het nieuwu j2~lr zal dit echter niet meer gaa
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door BoB Entrop
van onze imitatie rotskust
Eenmaal OT' de rots ::i".ngeland moeten zij zelf hun eigen kostje opscharrclen 9 wat niet zo erg mOi.ilijk voor Z0 is. Zijzijn om zo te
zeggen goed ingericht voor dit werkje. De purperslak leeft van mos
selen en zG<:;pokken, die echtl3r te stevig gepantserd zijn om met
huid en haar vcrslond,.n te worden. ML,t b(:)hulp echter van een rasptong- radula- , die ov~r de seh~l~ lengte bezet is met drie rijen
scherpe t':lndcn, boort de slak CI.:;Yl mooi rond gaatje in de schelp.
Is diit g0;beurt , dan stE:>:kt hij zijn zuigslurf door het gaatje en
zuigt de prooi op. Di::;t ,:;k81üng l~l:lt van de driü rijen tand8n, die Ol
de; raduIa zitt8n' 01' \jlk G(;;H zi0n. Vel,j van deze:
tandc;llT'sets achter
elkaar vormen du r:'Jsptong. Db r~.~jptongcn Vé1n verschillende slakken
zijn ook verschillend van bouwen
vormi.:n zl.:,lfs e,::n anatomisch determinati~kenmerk. De purperslak en de
VVlJlk hti:,b,,,n allebei een smalle tong
( rhachiglossl type ) Brede raspt ongl::n hcb1J n ze 1 fs vij f ri j en tand en
n::. st 'ëlkaar.
Radulatanden van de
Toch km zo' n j ong(~ purperslak geen
Durpers1.e.k
g1' otE:; y1108 ::1<01 te li j f gc.clno De mos seJ
schelp ia voor de kleine radula voel
te lnrc1 9 m~ur r(tjlukkig h(;;..:ft de, Natl
t.T v,v;r gu z orsçd rl.a t 01' op het momon~
Imbri ca ta
1-1.·j1; ':1"
jonge:: j1urpcrs uit ct c kapseL
~ _A~~tructuur
KC,~)i n? ook :jonge mOl:Jsolt;jus on minÜl
tuur Zt:'(pokk,'n·· 'lé).nw8zig zijn. Deze
ll)l)bGnno~ cer,' b(huizing()n on valle
--i~~ ook ten slachtoffer.
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W:~wneer Wt.; jonge pu1'pl.rs mr::t cl c vo 1 Wc~St38n 8xu1'J.plaron ver g,_: li jkcn 1 ku
n0n wc opmt::rk<_,n d~.t de opp'3rvl::l.kt,~-struetlmr van d,) schelpen ook VC31
schillend is. Bij j ongu di'..:rc:~n zijn ëk spira,lrichi::üs, E::n de longtüplooü;n duidelijkGr êldnw'.. 'zig d:ln bij d~; oud.l:;ru dif.:rcn. Waar dE:Zo twe
structuren (;lkaar kruisen bevinden zich cp du kruispuntc'n kleine afstaande schubben, die; de sc.;h81p ec~n ruwcr-k~:tr[ü;:tf,r geven. Later ver-·
liezen de dit,rün doze sl'1'uct~1lil>9 omacl,t hij in dcbró.nding on door h\.<
schuren langs de) rotsf3n ,::;.f:Jlijt. DOZE: structuur ,blijft geh::-mdh,l'lfd
bi,j diaren? welke in oun rust.Leer mi lic:u L~Vt::n.
Ecn mooi vo'orbr)tèld hii:.:,rvan krcI)g ik ti4dc;rls he't Pinksterkamp v~ln B.Th.
tO(jn wij mst oni3 sleepnet bezig w[~rcn in het K::J.m="-'l door Zuid-Bevel,')
Da8r hu ldcn We "~cn drietal purTlcrslakkE:,n op, die d,' opg(::g"v(:::n maat
van 3,5 cm zt;lfs :met ('c'n hnlvr:., cm ov,rschr c1,é:n en alle nog de typisc
ruwe (c3truct'!J1.1.t' bezatc'n. Met (;.. n moeit': na,iIn hct8n deze vormCjn forma
imbricata. In dat Kan.::u:ü 'lf8.:3.r hcogst,~nL~ c]'.n stroom [3t:3,,~t W~lrun de
richt::Ls on de grocistr,;p0ll nht ·1.f:;dL:;lGten 9 maar mooi bCNà1!ard geblevun. Hier kunnen WH duidelijk zien hoo hot milieu ook van invloed
is op de bouw ~tn het dier.

Purporslakken zijn dieren met con Gcuwenoude
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~eslachtsboom.
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De dft'l.d bij bet \'loord gevoegd

Hot rosult~

Een

golukki~o

penningmeester :

Hoorn,die hooft ook zijn contributie
voor 1955 weer o~ tijd gostart
giro 606100 Stichting Bio1ogia ~JT:1,ri timo.
Scheveningen.

0'

Een bewijs hiervoor kan hE;t volF"cnde Zl;Jn.
WannEer wc nog evcn op Zuid--Be-vela~d blijven of' liever ..ons b.ege-ven
near dG Kaloot-,~tjn-schDTre [létrl de Z.W; punt V'1.n Zuid-}38veland, kunnen wo daar op hL:,t strand nisschi.;;n ook purperslakkün vind~n. Alleen
zijn hot g8\;:n +t:vende meer. Zij blisz'<'n het levenslicht een sl~rdi
gE:d'il'ie millioon j':1.run g()l!AL'h r~)c<'l8 uit in het Pliocene tijdperko
In Z c~;lQnd ligg8n de pli ocune l:lg(;n vlak:l~-:n de oppervlakte, zodat
de, sch8lpun ook gt;m(:~kkGlijk bloot kOlll(;n en op hst strand kunnen aanspo0lcn.
VVi i":; nü:t helGm:CLcl llJ..1T Zt...,;l'1,nd k::tn G::' 11 on fos8iele purporslakken voed
zijn v8rzameling tl": b',,:rl:tchtigcn, :richtt<:: zijn f3chrodcn n'12,r de kalkovc;ns V'ln D,c;n 13ricl. D.~~;r kon.nl.ll;; fossiclG sch81pen, die in du
Schelde: door Zl11dzuigcrs opgl;zog~n word.<;n toch ook tur8cht en heb je
o,-;n pracht k::lns nog TIk\;r VGn d,:,t fOi::1::.ü,-,lL moois te "I/inde:n.
De n::.rLTI v<~n cl_ fo,JHièc;lc; purpi.;r is ld,jn:~ ge Jtjkluidcnd mc:t d,-' recl..mte
vorru Nuc:ll~l lnpi11us incr':tS~~'ltrl...
Nog (;v"n iet f." over d, UT"In purp, 'rslClk. W'l.nn"::0r w() d0z~ 9,ssocier0n
met dl" purp',Y'cn Verfstof, '0fl.':rmo . . ir:: onh,n:tglijk: tijd('n konings:rrnnt",ls g\_ v\.;Y'fd Wic'rö' U 9 zi.4n IJL ...:Y' niet '>;(', 11",ll v,;:r Di f,t. Wel is W:l·],r
L,vc.:r(l\. ni",t nnz Durp,_r8L~k dl,?;~, uit"rst du.rc, m:"·iI' mooib verfstof
doch G (,n T,'Iur .... x-s oort
lÜ t d ,;, Mic'ld 1,1 L:èndflu :::;u\,:, El:''::':l.r toch bGv!l t d (0
NC'lLrL.mde0 purlkr toch I)t)1\ dl; grondstof, zij fJ,I:,t in mind2re mate.
Dl; vloeistof trLffcn ',f'/l
tri ll\c.t dic.;r iE \.;Ul kLJin bLlasje a~-'tn. Het
Ül rin,n nog licht geil VL.l1. klvur. Echtvr bloot~csti;ld :Vtn hc't zonlicht vcrklturt d :' vlo"ÎfJtof l'mgA .JIÓ; 21.'icctr'-;,lc weg tot di0p purper.
ltéc1~',r2 sl'ik bcv'J.t rTL'U' 'N, inig PUl'}>,Y' ,on h\;t v",:::,z'\!;"l\::lon V~ln dG slakk\.,n vi~.rgt yell tijët ,en nOt;i t2. D'2",Y'Ol:::. C:'1 onk OJld~~t dG klemr niot
lichtLcht 'b1i 'ikt t. j:o;i,jn,n 1:, ('v"nd L_rL li, ge:purpl:rde w,)0fsels f,?Ln
~lk(.lig visf!curtjl' blLivl_n behouden, b.• 1'b,.,n di, v'"rffo.brÎi:"klm m""t hun
Cht:I1Ü3Chs"J'1';;ngc:;:it,_llh_ ::mn.lln",;-·vrfGtoffLn (L, nl tuurpurper als verff1tof gt~h\;çl vLrdrong0n.
i .

Wat zich 01' :-l, pier V::LD HOt..,k v:~n Holland ondc;r d0 purperslakken
bluuGn w~ zo mooi in onZL bak ook Wt~rneflen. In 0en zeoaquarium zij n purp.:;rslakk8n {!lIJ.c:kk", li:ik ti:. houd8n on daarin kunnl~n we hun rooflw3tigij ;.l3.rd or) "lOSêcl,,;n cn onschuldigG Zt~·:pokken
zien botvivrC:.:n.
Ook hl, t (·'fZi:~tt<:;n v;,n d,_ L;iercn g..:b,,,urt h0<::1 V_t:d\: in 00n aquarium.
En nu EKl3.r ,_>_;ns sp.:;urCjn op dijken in Z,;\l~lnd of op de Noord0rpil:)r
Veln Hoek van Holl:.lnd. Voel succ.;::s en ,nüt t,,; v,,,el ontvoldo h~nG an
bij h.,'G fjp010nk.-ond rzo,;k.
~fspcult

13 ob Entr op.
Li t,r~!tm.Jr:

Iilol1usca door T(r·.~ Véln lhmthG::!l Jutting
F:,'luYl'C Yin NL'I~rLmd, :lfL;vuring VII
,

1\r(:~d0r·l':;n.:lt~~_.

Th:

SG~

Zdt;I71011uscen door P.Kaas on
An.Ch .Ten Broek.

Share door C.M.YongG.
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PUit

iI N'1tur und
Volk" 9 I:L<rioht (hir Svnck~nbGrgi9chvn Nntur:for-schvnd\.::n {}os0llr1Ch'Lft, bewerkton wij V'lD_ Dr.7iilh,--LJ. SchLif0r 11,t volgendl' ::ntib;l voor U

Wie langs hvt str .. nd \vnnd01t z::;,l in d,.'; d oor die' br:clnding ~'nn
fSuvO(;rc'h' -1:1nspoc~ lhop"n ongvtwi ~ f,-,lel w',:l \.,,:rlS h; t , i krlpS cl V:--l n l ,~n
roe; govonchu rLtb1>:u : Z\{~rt-- bru_iuc, Vri 4 grot0 hoorn~lchtigü knpsuIs met tw",_: uitst\:.;cb3c,lf3:l'.è,u b<üL zi,idvn. Tusfh:n ,1-:; Llngstu horl,,;ns zil;n V'J',--: ,;',n PTK:ning, w"':?Tdoor h,;t rogr;cnc:mbr;ro tL,t l;ikapsvl
hel_ft verlatün.Hoc, h(t 'lf:?"tt\,n v:u 11
,ik'p::lln !~oc)r hit ro,u::\.:;n. "f'
.l_Yj
.
.
Vll,l
=;JC: I,vO.rc1. +u 11~L. t.JG\.;vo<:rd1{ '!1
~~ "\l0orl"
~r '
st,.. 11,8 Vl~~)r lD
cic: Z'-;t.:
'l,qUi~~ria V'1tl ;Nilh,---,hQ8h~v\jnw'-~_,rp:,_,no%.n ',vord_n. CTlv-'llli:ncl is èU,t hr.;t
'vv:Ljfje lr.t,'lr! 5 tot 20 ~,L.r0n L.",st -- ',L, I 0,;t;1 '.~' v,~r8dh;id<,m,~ d<LgBn
ov,_~r-, zond,,;r d t
t,,,lkl.:'ns ';;[,_"r (;I;Ili,wj': o'~'v:r.uc'hting nodig is.
In r'h ,t.ijcl ' l 1'1 h, t l\.:;F"';p\;Yc d,~r 'JiU(':,~'n ,:;Vh~;jt h, t vrouwt~(; ffi0(;l'
d':,n'uli1i'~r8 in Jl,i; 'iqu_,~(rju!", - ronà ~ ,n'lL~2~Li (',)
,bolJ '~,:::, l:Lgt d o"t
zij dit met oP8,'c;trok1(cn rug? '.:::odo.,nct, h~,.,r clocc,," o}'<.:ning spnr0nd •
./ll ~3r\()\j(1_ig kOElt 11'."t \~i1(,~~~I)tlC.]_ 11~! '.:1·, l(..n{~t~.- l:tlt c~.!:·. v\~;rvvi~d,~." Sp11l:L,t
vormigo clolc'-; op"n.inC te voorschijn '::tt c'l'o kort:Jt .... uttf=~tt.uks,:.;lf:l
n:,'T vor:n
ricrt. Ale; h.t l_i de,cT' ['.~riGt:J.ltischc buwliging,-,.n ( DG
bCN':"R:in{~en elic b.v. on:;'3\.: ~Jlok(l,";,rT:, :::1 ,'J,kt 0'" lKt VO,,'d3Cl i_tl d,--' ::-!l',l'i.g
t" br"n,o;~,n ) E·:':'r ::i:, opGninR: is .!!! l.:lchov"n, èli~ft hst v:~~)k nog ,--,'.:n
d:::!s in dl clo'~c' L~ittlèn zCînc'L"r v'.I','Lr t,_ 1..;o:'1,n: Zi, ,:'h: t'ékuning.
D\:: kn!t,,:;t-:.; hC1rl m, '1;~, h, t. cik'),psul
zijn (L~n duid",lijk t,. c:,:i",n.
D; r (lr;" ':""'1'. 'n+ '1·' 11 m t Rne l] t t:J, 'wc. gingon
,.n· ~~n'~V\~~';' t'~t ~iot;(li~g h~t ~i (':<.. h-..<..l t.
voorschijn k02'Jt, on crC(ns
OD (L bod(G v<n di. bak t.,'l'vcht karnt.
Nt ink,~lc (31g'VD is het volgendtc' ui
Wl~r 10 ~
cioac~ opuninp t( zion.
Noe-: nooit h_ ,ft :'èd1 W3r[~(.no'll'--;n,. d:'!.t
d",' rog voor zijn (-,dt.>rcn U8n bi~zondGre
lîl"ts u LU::iujt • Naoi tcok zagun du
tocs2hrruw'_rs de rog pogingen in hot
w;~rk (èt':.llig'jn om hIt ,:d áéln wieren
of vv~ncl,-'n ti., 1),.V0stigc;n. De Gic:.:ren
bli.iv'..:.u op cL, grond ligp:cn zO;llu ze
g.V:lJ1"n zijn, fll)l!lC; (;chter door W~lt
10[3 '2. '~nd. lh:ód C kt.
:Na ong,v,Cr 10 vv;,k:,n rh_vrijdt h,t~T)trvo =:ich uit hdt k'l.]Jscl Gn
"",y+
,,--' c:;
'-'po '-''j''", l' g" J..','
-"'on--:'1_-', ",."t
''''''7Tl' "'i1')'--'i1
'-1'"
.J.
~a
-~n dl' c-,::,
Z"vv
,... 11" '_";L
L l ' , , ; ,.~
l '-:'
L.'1+",']
' _u_, ''.~' " ,', '" !',.
f_, cc' .'
- '. "'-' '-l
,_;, vol"";!. ~')
"" t;;;
ren. OOK ~j'- kh:ur lC l;.,:..-zclfcè :::181],,--- VLn vc-lvvc'i)u,:;n (;xcnplaren.
Zonder 'JtT.;Y"t rz.e--, tGn '7,iJ~ d,,; ~onf:::,; rc~~g:;n Ollg(;VCCr 5-6 cm groot.
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Niet d ikwi jls ie d (' pnrin~ VU,l"[ ~t'()ggc tlo j11l: h~t. n.qud:t: lUID w~~ar te ner'lcn.
p'lring hü(J:t't pluc,ts n~=Ldd.t h~,t m~~n.l1.ütj(; c;nkcl,~, uron 1rJ.tl(5 ("on wijf
jo nohte;t:<volg\Ï h ..;üfiJ. Hot mannetje z\v;.mt :L1n' }'j(~huin boven hot wij:tj8 (JU probeert V8,r. tijd tot tijd zijn spi tsu kop zo ondut' do vinJlBn van hot vrouwtje tü sclnüveh t d~lt hij h'jtJT omdr'l:J.i0n kan.
Tenslotte gelukt dit en d·,; di\:;run ti fladdor&!lH boven 81kaal', waarop spOGdig-d~ paring volgte Zi0 tuk~ning.
Db

Op Z ond'~gmirlci.':gl? DC\.rrlf>.r r'.. g,,;:nd" het lEtrd l,nrGgl'lmatig Gn
wind liet zich nLt onb;:71ür:d. Kortom !le.t vr:w id :-t'11 Wl,er
,'n" lrng q 'k,·t
-'+Y"'nd +,->;",::1 - l ',.Yl D"'c'Y'
komt noCl'
hc·,-l-I+() "ll
11,_
,'".l.......
L'") blo d-;
\d,c,t
'llb
hoog w'ü,:;r was. 111:...;1 hc...<.d !l,;t 0nigc C)'tgc.n tc:vorcn h'lrd gU[itormd,mu,ar
's Z ond:lgEi 'vK:8 cr g"C:.n vloudlijn ffi<...cr t(; zi"n. In d c: beruchte é'lClnf~po(;lhoGk , h:llv~.rvvGg(; Sch\vc.ningtn ,~n hLt 'Nasscn:-Ll.rS(: Slag W(J.[~ het
Strand l:chtGr b(;Z::.'lid E1\c,t bijn;::, uitslui ti.:;nd 1,,;v0nde venusschelpen ..
( Vt::nus striatul'i, DE1 .. C.)
Ik h.b ;;r (~,..;n p".u:tr in mijn zak gestoken
Gn to(:::n ik !::1 avonds thu1tJ kW3.f:1 in r::ijn aquarim:J god':t'-in .. Di:; volgGnch~ dè-.;.g h:tddLn tWl]~ van dl; vi8r zich 0.1 in h\,,-t; zand ingc:gravGn~ zodat
.2.l11;,;;8n hun sipho-t j8S nog bov0n 11\. t zand uitstakon. Zo ziet U dus:,
d'}t ook~:ü wurkcn d,:,; omstûndighi.:;di...1:1 o["cnschijnlijk h"l,m"tr:tl nü:t meG.
Den kan .'.:.1 tijd vvel it;t S 'b818vsn op h8t strand , dat d 8 mot:i t 0 wG.~:ird
is.
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