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LINKSGEWONDEN WULKEN 
Ten behoeve van een studi e over de wulk
Bttccinttm lmdatttm L. zou ik gr aag alle 
vondsten van lin k sgewonden wulken wil
len registrer en. D aartoe v erzoek ik ieder e 
ver zamelaar, die wel eens een linksge
wonden ex emplaar of meerdere heeft ge 
vonden dit aan mij te willen m elden m et 
opgaaf van vindplaats, datum enz. Bij 
voorbaat h ar telijk bedankt voor de moei
te . 

B . Entrop 
Schelpenmuseum In de Schul p 
ZuidhoJl andlaan 5, Den Haag 

SIGNALEN ONDER WATER 
Da t Cous teau destijds een film in roul a lie 
bracht m et a ls titel : W ereld der stilte, is 
bio logisch gezien ee n grote vergissing. 
Stil is het onder water zeker niet, al lijkt 
h et misschien w el zo. 
Ve le geluiden, w elke door dier en worden 
voortgebracht, kunnen w ij m et het m en
selijke oor niet opnem en, omda t de ge
luiden onder of boven onze gehoor gr ens 
liggen. 
Met bijzonder e geluidsappar atuur kunnen 
wij deze ultrasone geluiden hoorbaar m a 
ke n en dan blijkt plotseling de onder
waterw ereld een even rumoeri g milieu te 
zijn als d a t boven de waterspiegel. Gar
na len blijken formidabele kwebbelaars 
te zijn, grote zeebaarzen enorme brom
ber en , zeedonderpadden harde krakers . 
H et w as ook eigenlijk niet ander s te ver 
wachten, dan dat ook onder water de com 
municatie tussen dieren niet alleen door 
visuele w aarnemingen tot stand zou k o
m en maa r ook door middel va n klanken . 
Het zal interessant zijn te ond erzoeke n -
en m en is daarmee r eeds doende - of en 
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in hoeverre de geluiden die door een dier 
worden uitgestoten ook nog differentiaties 
vertonen , zodat we van een " onderwater 
taal" kunnen sprek en . 
De tijd zal het leren. Leg uw oor bij h et 
sn or kelen onder water maar eens te luis
teren . 

HET NUT VAN POETSVISSEN 
K or aalv issen h ebben de gewoonte zich t e 
laten omr ingen door zgn. poetsvissen , die 
doorlopend doende zijn om p arasieten van 
de huid van hun grotere "broers" te ver
wijder en . Zelfs tot in de b ek en onder de 
kieuwdeksels begeven de p oetsers zich, 
zonder h et geringste gevaar te lopen zelf 
opgepeuzeld te worden. 
Ster ker nog, de parasietdragende v is h elpt 
zelfs een han d je mee door zijn kieuwdek
sels wijd open te zetten of zijn vinnen 
stil te houden, zodat de poetser s de pa r a 
s ieten kunnen weghappen. 
Koraa lv issen kunnen zelfs niet zonder 
deze poe tser s en zijn geheel op hun aan
w ezigheid ingesteld. 
Een onder zoek er ving eens uit een gebied 
a lle poe tsvissen weg. 
Daarop reageerd en de grotere vissen door 
het r if le verla ten en naar een ander oord 
waar wel poetsvissen leefd en , te ver
huizen. 
De achtergebleven vissen vertoonden na 
enkele w eken duidelijke wond en en 
schimmelplekken op h un huid, veroor
zaakt door par asieten. 

ROBB}<;N DUIKEN DIEP 
Om vast te kunnen stellen h oe die p rob
ben kunnen duiken , h eeft m en diep te
m eter s op de rug van twee volwassen 
wijfj es bevestigd . S teeds werden de die
r en n a 48 uur weer gevan gen en d e diep
tem eter s afgelezen. 5 metingen gaven aan 
da t de m aximaal bereikte diepten varieer 
den tu ssen 295 en 350 m e ter. De gemid
delde duikdiepte lag tussen de 235 en de 
320 m eter. Een geweldige diepte voor die 
r en , die op longkracht deze prestatie 
m oeten lever en. 
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VONDSTEN VAN SCHIERMONNIKOOG 
Eind juli trof ik tijdens enkele strand
wandelingen de volgende aardige soorten 
aan. 
Paal 9. Boven de vloedlijn een volgroeide 
klep van Thmcia phaseolina (Lam.) 
Paal 5. In Oostenwind gruisbankjes een 
waarschijnlijk fossie le Ocenebra erina
CetLS (L.). 

Bij Paal 3 een rechterklep van Divaricel
la divaricata (L.). 

Beide laatste soorten alsmede enkele be
schadigde Chlamys operctLlaris (L.), Bit
tium 7·eticulatmn (Da Costa), Nassarius 
reticulatus (L.), Thais lapillus lapillus 
(L.) waren a ll e zwart-blauw verkleurd, 
zoals we dat meestal zien van schelpen 
die lang in de modder op zuurstofarme 
plaatsen gelegen hebben. 

E. H. Kok 

VERMELDENSWAARD 
Tijdens een strandwandeling op 7 april 
j .l. vond ik te Ballum op Ameland een 
gaaf exemplaar van het schepje-Philine 
ape7·tu (L.). 

De volgende dag bij paal 16 4 doubletten 
en 1 halve klep van de sabelschede-Pha
xas pelluciclus (Pennant). De sabelsche
den lagen alle in gruisbankjes. De wind 
was al een week lang Oost-Noord-Oost. 

L. K. Holthof 

INV ASIE OP TERSCHELLING 
Gedurende de eerste veertien dagen van 
juli trol ik op het strand van Terschel
ling e:Cl1 ware invasie aan van juveniele 
bonte mantels - Chlamys opercula7·is 
CL.). Ze waren allemaal levend, maar alle 
kleppen vertoonden aan de rand onregel
matige vergroeiingen, die later in een vol
wassen stadium zeker heel vreemde vorm
afwij kingen te zien zouden hebben gege
ven. 
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Een tweede invasie bestond uit ontel
bare losse kleppen van de strandgaper -
Mya arena7·ia (L.) op de Noordsvaarder . 
De oorzaak of de oorzaken van zulke in
vasies zullen voorshands nog wel een 
duistere zaak blijven. 
Waarschijnlijk zullen wind en stroming 
een belangrijke invloed hebben, maar 
mogelijk ook de dichtheid van de popu
latie, de verspreiding van de populatie van 
de soort voor de kust enz. 
Tenslotte zijn 4 losse klepjes van Divari
ceEa diva7·icata (L.) zeer waarschijnlijk 
van fossiele herkomst nog het vermelden 
waard. 

Mevr. G. Teut-Leopold 

NIEUWE SOORTEN 
Door technische perfectionering is de 
mens in staat op grotere diepten inten
sieve visserij uit te voeren, met als ge
volg dat we een steeds beter inzicht gaan 
krijgen in de samenstelling van de diep
zeefauna. 
Een onlangs teruggekeerde Duitse expe
ditie bracht 53000 vissen mee van zijn 
reis naar Zuid-Amerika. Deze waren ver
deeld over 500 soorten, waarvan maar 
liefst 40 soorten volkomen nieuw waren. 
Nog nooit had iemand deze soorten ge
zien of beschreven. 
Ook 10 nieuwe inktvissoorten konden aan 
de faunalijst worden toegevoegd. 
Tijdens de in de afgelopen zomer gemaakte 
verzamelreis door Japan, trof ik bij ver
sch illende verzamelaars t ientallen mol
lusken aan, waarvan men slechts de 
datum en de vindplaats kon opgeven, 
maar die eveneens als volkomen nieuwe 
soorten beschreven moeten worden. 
O.m. zag ik heel fraaie soorten uit de 
familie Ovulidae, welke familie momen
teel bij meerdere verzamelaars in Japan 
sterk in de belangstelling staat. 
De toekomst zal ons nog veel verrassingen 
opleveren . 
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