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EXCURSIE 

In h et maartnummer zult u weer een uit
gebreid excursieprogr amma aantreffen , 
maar tot zolang wilt u vast niet wachte n. 
D aarom kondi gen wij hier a l aan de vang
en malaco logisch e excursie op zondag 22 
maart 1970 naar Yer seke . Laat u zich niet 
af schrikken door het vr oege ver zam eltijd 
stip ; een Yer sek e- excursie is geble ken 
voor sch elpenver zam elaar en aquarium 
houder bij zonde r veel op te le ver e n. L aag
wat er 9.12 uur. Ver za melen op parkeer
te rrein bij de k erk om 8.00 uur. L aar zen 
zijn onontbeerl ijk. Voor nieuw e leden nog 
enkele excursier egels : deelname kosteloos 
en ope n voor leden m et introducè's, r eis
kosten, lunchpakket en consumpties voor 
eigen r e kening. H ebt u gee n ve r '.Joer, dan 
proberen wij u te h elpen. Opgave voo r 
deelnam e (beslis t nood zakel ijk!) telefo
nisch of schriftelijk bij J. Tjalkens, Rem
brand tlaan 184 te Voorschoten, telefoon 
01717 - 4642. Tot ziens in Yerseke! 

Tj. 

CONTRIBUTIE 

H elaas m oet ik toch nog een s terugkomen 
op dit onpre ttige onderwerp. Om twee 
redenen. Er zijn lede n, die hun contri
butie in het geheel nog niet h ebbe n over 
gemaakt, maar er zijn er ook , di e nog he t 
oude bedrag h e bben betaald. Na tuurlijk is 
in he t en e geval sprak e van verge ten e n 
in het ander e va n ver g issen. Met dit ge
h eugensteuntj e maak t u h et a llem aal 
al snog sn el in orde . U weet u dan in e lk 
geval ver zekerd van de bijzondere erken 
telijkheid van u w penningm eester. 
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CONGRES 

Het volledige programma is ger eed. U 
hebt het bij d it nummer van de Vita 
aangetroffen. Hopelijk overtreft h et u w 
verwachtingen. Alles wat u nog te doen 
h ebt, is u zo spoed ig mogelijk opgeven . 
Er word t op een grote opkom st gerekend. 
Zodra w ij in het bezit zij n van u w aan 
melding e n uw - bescheiden - bijdrage 
in de kosten, zullen u de b enodigde toe 
gangskaarten worden toegezonden. Va n 
zelfsprekend bent u ook welkom zonder 
voor afgaand bericht, maar voor een zo 
goed mogelijk verlopende organisatie is uw 
aanmeld ing zeer belangrijk. Da t geldt in 
het bijzonder voor uw deelnam e aa n de 
lu nch, omdat de dames die zich be re id 
hebben verklaard dit onderdeel te ver 
zorgen , wel ongeveer moete n w e ten op 
hoeveel hon gerige magen zij moete n r e 
kenen . Laat daarom zo snel mogelijk ie ts 
van u horen. Beter alles tevoren in huis 
da n s t raks in de rij staan . 
Tot ziens op 5 april en eventueel 001 op 
d e contactdag 4 apri l. 

De congreseo m missie 

V AKANTIE IN ENGELAND 

Hoewel Engeland bewesten d e lijn 
Londen- Brighton naar m ijn ondervinding 
door Nederlandse toeristen nog nauwelijks 
is on tdekt, heb ik met v rienden in Zuid
Engeland rondgetrokken : van Dover zo
veel m ogelij k langs de kust naar La nd's 
End, vervolgens langs de n oordkust van 
Cornwall en de weg Bath- Londen- Dover 
w eer terug. De vondsten waren niet be
paald overweldigend, maar a lles is mee
gen omen . In Eastbourne vond ik op golf
breker s aan h et strand en op de palen van 
de pier ta lloze exemplaren Thais LapiLLus 
lapilLus (L. ) in a llerlei kleurvariëteiten : 
wit, r ose, oranj e, bruin, zwart en vele 
tussenliggende tinten. Eveneen s leefd en 
er vele PateUa v uLgata L. en op het strand 
o. a. T apes puUastm (Montagu) en C7'ep i -
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dula fornicata (L.). Te Paignton aan de 
Torbay (de Engelse Rivièra) verzamelde 
ik dood op h et strand o.a. Thais lapillus 
lapillus (L.), Patella vulgata L., Ocenebra 
erinaceus (L.), Turritella communis Risso, 
Littorina littorea (L.), N assarius reticu
latus (L.) en losse kleppen van Cardium 
tuberculatum L. Op een pier levend 
enorme aantallen Gibbula cineraria (L.) . 
Nabij het kasteel te Dartmouth mooie 
exemplaren van Litto7'ina obtusata litto
Talis (L.) op de rotsen bij Jaag water en 
aan h et strand van Marazion tegenover 
St. Michael's Mount vele lege huisjes van 
Gibbtda cineTCLria (L.). 

O. Hu. 

SCHELPEN MUSEUM 

IN DE SCHULP 

MIDDELLANDSE ZEECOLLECTIE 
Vele malacologen bezoeken in hun va
kanties de kusten van de Middellandse 
Zee, verzamelen daar sch elpen , maar lo
pen vaak vast met hun determinaties bij 
gebrek aan literatuur of vergelijk'ngs
materiaal. Hierbij wil het museum te hulp 
komen. Een groepje enthousiaste leden 
van de Haagse werkgroep is onder leiding 
van Bob Entrop begonnen de Middel
landse-Zee-collectie van het museum aan 
een grondige revisie te onderwerpen. Veel 
materiaal van verschillende vangreizen 
lag nog op bewerking te wachten. Het 
doel wordt een zo compleet mogelijke col
lectie gereed te maken, waardoor vele 
verzamelaars in staat zullen zijn hun col 
lecties aan de hand van deze moeder
collectie te verifiëren. Het is een omvang
rijk werk dat geruime tijd in beslag zal 
nemen, maar dat zeker zijn vruchten zal 
afwerpen. 

B. E. 

VITA l\lARINA - Zeebiologische documentatie 

OVERLEDEN 
Ons bereikte het bericht, dat ons lid d e 
heer A. de Vroom te Callantsoog onlangs 
is overleden. Langs deze weg betuigen wij 
zijn nabestaanden met dit verlies onze 
welgemeende deelneming. 

Het Bestuur 

INHOUD VAN WULKE-EIEREN 
Steeds weer blijkt hoezeer het de moeite 
waard is om de eierkapsels van de wulk 
- Buccinum undatum L. aan een nauw
keurig onderzoek te onderwerpen. Dat 
werd nog weer eens bewezen door de in
houd te onderzoeken van enige honderden 
in september op het strand van Texel na
bij de Koog en de Slufter verzamelde 
"bolletjes" . Behalve natuurlijk jonge wul
ken bestond de vondst uit jonge zee-egel
tjes en brokkelsterren, fraaie exemplaren 
van Hiatella arctica (L.), juveniele exem
plaren van Chlamys opercularis (L.) en 
een zeer gave klep - met opperhuid -
van LutTCLria lutTCLria (L.). 

R.W.B. 
In aansluiting op dit bericht verzoekt de 
redactie om haar op de hoogte te stell en 
van meer dergelijke vondsten. Het ligt 
namelijk in de bedoeling in 1970 een uit
gebreid artikel aan de wulk te wijden. 
Uw m ededelingen, ook over andere bij
zonderheden van deze diersoort, kunnen 
daarin d an worden verwerkt. 

Red. 

GELUIDSBARRIÈRE. 
Het doorbreken van d e geluidsbarrière 
door een vliegtuig blijkt ook voor aqua
riumhouders risico's te hebben. Dat 
ondervond onlangs een inwoner van 
Zwijndrecht. Verschillende aquaria zijn 
gesprongen met alle gevolgen van dien: 
waterschade en dode dieren. In Zweden 
is al een verbod om boven land de ge
luidsbarrière te doorbreken. Andere lan
d en overwegen een soortgelijk verbod. 
Er wordt dus aan de bescherming van uw 
aquarium gewerkt . 
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