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TE KOOP AANGEBODEN
Fauna und Flora der Adria door Dl', Rupert R iedl I e d n lli:. 640 pagina's met
2590 afb eeldingen en 8 kleuren pagina's.
Het ideale h a ndboek voor d e Adriatische
zee.
A ls nieu w f 50,-. Nieuwprijs 68 DM,
Fauna und F lora d er Adria door Dr. Rup erL Riedl 1970 2e druk. 702 pagina's.
Ongeveer 3000 afbeeldingen, 11 kleurenpagina's.
In originele verpakkin g .f 60,-.
Basteria-Tijd schirft van de Ned. Malacologisch e Vere niging Vol. 27-1963 tlm Vol.
32 -1 968 slechts .f 35,-.
Basteria Vol. 23 The Netherlands as an
environm ent for molluscan life 1959.
f 3, - 17 4 pagina's.
Muscheln am Mee r door J. Arregros.
Nordsee. Atlantik und Mittelmeer 64 pagina's 191 soorten in kleur.
Als nieu w f 5, -.
Het Dierenrijk door R. Wil! Burnet e.a .
M eulenhoff Natuurgidsen .f 3,- 144 pa gina' s. Afbeeldingen in k leur.
Exploring between tidemarks door E. C.
Pope.
Uitgave va n het Australian Muse um
Sydney 48 pagina's. E en introductie voo:
mariene ecology in het littoraal.
Z"vartlwit foto's .f 3,-.
De kopers ontva n gen d e boeken onder
rembours. Ontvangt u gee n bericht dan is
het boek reeds verkocht.
Aanvragen bij Schelpenmuseum " In de
Schulp", Zuidhollandlaan 5, Den Haag.
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Hier volgt een verslag van enkele vondsten we lke ik heb gedaan op 22 - 4- '71. De
p laats: "De Kaloot" in h et zuidelijk Sloegebied nabij Borselle. De gevumlen schelp en zijn w a arschijnlUk a llemaal fo ssiel
resp. subfossiel. T emeer daar ik deze
vond sten in direct verband breng m et recente opspuitingen op dit strand. Deze
opgespoten s pecie is afkomstig uit de
Sloeh aven en wel van de westelij ke zijde .
Hier is nl. voor de aanlegkad e '!an de
"Wolfederatie Vlissingen" het b estaa nde
t alud weggezogen tot op een diepte van
- 8 m N .A.P. Dit materiaal is r echtstreek s opgespoten op het strand . H et
v loedwater en de medewerki n g va n de
N.O.-wind hebben de afzetting van grote
h oeveelhed en fijn materiaal in de hand
gewe rkt. Va n dit materiaal werd door mij
±
5 kg ve r zameld. H iervan is nu
± 3 kg uitgezocht en met goed resu ltaat
(zie over zicht aan h et slot). Opmerkelij k
is h et grote aantal CClecurn glabnl1n
(Montag u): 12 ex. gevonde n in h et zeer
f ijne gruis, dat overbleef na h et zeven
me t 1 mm maaswijdte. Verde r vond ik
n og een groot aantal fo r a mini feren
bryozoën en enige k oralen. Bovendie~
ee n aa ntal tweekleppigen , welke ik nog
niet h eb gedetermineerd.
Verder nog 4 ex . •4.crnea vi1'ginea (Mi.il1e1' ). 2 ex. L ep eta scaldensis (v . R egt.
A lt.) , 1 ex. Diodo7'CL ape1·tU7'CL (Mont.) en
een t ientRl Caly p t1'C[ chi1iensis (Lan.)
Tot slot een overzicht van h et gevonden
materiaal voor zover nog niet vermeld.
± 4 00

<:x. Rl'lu,fa a/ba f K"l1machcr )
400 ex. Billillm rl'lirufatlllll ( -''font. )
200 ex. Ma11gel io Spec .
20 ,,-'x. I? issda parva ( Da Co<;ta )
-l ex. Eralo IJl' rllann Sneeo
I ex. Erato valuia ( ~(ont. \
8 frag m . Tri/ orif per ve rsa ( L. )
3 ex. ? Eulima subula fa ( D onovu n l
-I c ... , EIJilolliutll c1alhralululII ( Kanmachcr )

±
±

1 e x. Aclt.'Of/ l ornati/is ( L. )

23 ex. E",argulilla rc /i e u/aI.1 1. Sowcrby
20 f"\":. pil/Ja/a Hluscorlllll ( L .·
~ ex. Cochliro lJa lubrica (1\lüllcr)
4 e '\; . N",. ita ( Th eo d oxus) Ilu v ia!ilis ( L.)
D e laat ste d ri e zijn la nd· ('Jl zof't\\'atf!rs la kk en.

F. v.N.
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TONG STAND IN DE NOORDZEE
Gedurende de laatste jaren groeit de tong,
Solea solea (L.), sneller dan voorheen.
Tevens blijkt er sprake te zijn van een
hoger gemiddeld gewicht en zij het van
latere datum bovendien van een toename
van het kuitgewicht. In Visserij (24e jaargang, no . 2, maart 1971) zijn deze verschijnselen door J. F. de Veen van het
Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek
toegelicht. Een en ander kan erop wijzen,
dat de hoeveelheid voedsel dat iedere
tong beschikbaar staat groter is dan voorhe~n. Indien er geen aanleiding is om te
veronderstellen, dat in totaal meer voedsel beschikbaar is - en daarvoor bestaan
geen aanwijzingen - , lijkt het volgens
de Veen waarschijnlijker, dat de dichtheid
van de tongstand is achteruitgegaan. Iets
dergelijk s heeft zich al meer voorgedaan.
De Hokkaido-haring - behorende tot de
soort Clupea palasii (Cuvier & Val.), de
haring van de Stille Oceaan - in Japan
ging bij stijgende visserij-intensiteit sneller groeien totdat deze haring daar vrijwel
was verdwenen en niet meer is teruggekeerd. Onze haring, Clnpea hm'engus L.
in de Noordzee kent eenzelfde verschijnsel e n ook daar is de haringstand tengevolge ·./an de visserij tot een bedenkelijk
laag niveau teruggebracht. Er is dus alle
reden om de snellere groei bij de tong,
ook al is hij daardoor sneller aan de maat,
niet zo zeer toe te juichen.
WALRUS ALS WEERVOORSPELLER
Sind s enige tijd maken de Russen gebruik
van walrussen om voorspellingen te kunnen doen over het weer in de Poolzee .
Gebleken is namelijk, dat indien walrussen zich een heel eind van het open water op de ijsla2g bevinden, dat ijs daar
niet zo blijvend is als het schijnt. Na een
dag of tien is het ijs ter plaatse vrijwel
verdwenen. Ook het omgekeerde is het
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geval. Verlaten de walrussen een bepaald
gebied waar weinig of geen ijs is, dan
kan men er zeker van zijn, dat drijfijs in
aantocht is. D it is vooral bij de nadering
van de winter van belang voor het bepalen van de richting waarin het ijs drijft.
Klaarblijkelijk kunnen de walrussen de
warmtestromingen onder het ijs waarnemen iets waartoe de mens de middelen
nog' ontbreken. Het lit dan ook voor de
hand dat de Russen zic h middels luchtverk~nning in belangrijke mate door de
walrussen zullen laten leiden voor het
verkrijgen van inlichtingen over het te
verwachten weer in de moeilijk toegankelijke Poolzee. (Th e Observer).
De walrus, OdobenlIs rosma.1·ns L., soms wordt de walrus die in de noordelijke Stille Oceaan voorkomt wel tot de
afzonderlijke soort, Odobenus obesns Illig,
gerekend - is een groot dier dat vooral
door zijn slagtanden opvalt. Zijn voedsel
bestaat uit schelpdi eren, schaaldieren,
zeesterren en ook wier. Zijn leven in kudden die zich steeds in de buurt van de
kus~ (ijs) ophouden en zich ook nimmer
ver landinwaarts wagen. Juist daarom
viel het de Russen op, dat groepen walrussen zo ver van open zee op het ijs werden
waargenomen. Achteraf was dit dus niet
zo vreemd. Zij wisten al dat het ijs daar
niet zo sterk was als de mens vermoedde.
CONTRIBUTIE 1971
Alle abonne's van de VITA MARl NA die
het abonnementsgeld over 1971 nog niet
hebben voldaan, wordt vriendelijk verzocht thans .f 15,- over te schrijven op
giro 60.61.00 van de Stichting Biologia
Maritima te 's-Gravenhage.
Indien u .r 12,50 i.p.v . .f 15,- heeft betaald, verzoeken wij II een aanvulling van
f 2 50 over te maken.
Stei niet uit. Pak uw giroboek en betaal
nu!
De penningmeester.
juni 1971 -
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