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BIOLOGIA MARITIMA EN HET
SCHELPENMUSEUM GAAN
EXPOSEREN IN 1972
Mocht U tijdens de Paasdagen in Den
Haag vertoeven of er een reisje voor over
hebben, dan kunt U zowel de Stichting
als het Schelpenmuseum " In de Schulp"
aa ntreffen in een fraai ingerichte tentoo n stellingsstand op Hobby 72-beurs
voor vrij etijdsbesteding. Deze beurs wordt
gehouden van 30 maart tot en met 3 april
1972 in de Ho utrusthallen t e Den Haag.
Daar zu llen wij in samenwerking met verschillende andere organisaties op natuurge bied een " natuurcentrum" inrichten,
waar men de bezoekr kenni s wil lnten
maken met de verschillende facetten van
de n a tuurstudie, d e natuurbescherming,
d e natuureducatie en z.
D e beurs zal geopend zijn van 10- 17 en
va n 19-23 uur. De entreeprijs bedraagt
.r 2.5 0 p.p. 65+ -ers en kinder en f 1,- .
Tot ziens op de beurs Hobby ' 72.
INKTVISSENV ANGST
E en bijzondere methode, di e men hi erbij
wel toepast is, dat m en een aarden vat
aa n een touw met drijver laat zinken op
een p laats waa r d e bodem zichtbaar is.
D e inktvis, di e een nachtdier is, zal
's-ochtend s b escherming zoeken en ziet
in de aarden pot en mooi hol.
D e visser maakt nu van een list gebruik
om te voorkomen d a t hij st eed s weer lege
vaten op moet halen.
In d e pot doet hi.i een licht gekleurd s tuk
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steen dat contrasteert met d e bodem. D e
inktvis als hoogst ontwikkeld lagerdi er,
zal met zijn 8 armen het voorwerp dat
hem hindert n aar buiten werken en zo
zijn aanwezigheid door het sein voor zijn
deur verraden.
Een m ethode die men vooral in het voorjaar bij maanlicht toepast is dat m en een
geslachtsrijp wijfje aan een lange lijn
vastm aakt en daarna achter de boot laat
zwemmen.
Een mannetje dat iets in h aa r ziet zal
haar met zijn 8 armen stevig omarmen .
De visser haalt nu de lijn in en schept
zijn buit uit het water, waa rna het wijfje
opnieuw als lokaas wordt losgela te n.
MINIZEEF
Wanneer we per vliegtuig met vakantie
gaan b lij ft er meestal niet veel ruimte
over om ook nog een zeef mee te n emen .
E en goed vervangmiddel hiervoor zijn de
n y lonnetjes, waarin tegenwoordig sinaasappels verpakt worden.
In een sli kkerig gedeelte van d e baai van
Porec had ik er veel plezier van.
E e n fijnmazig n etje was met een schapj e
ga u w vol geschept met modderig zand,
waarin dikw ijls veel schelpen voorkwam en. Het netje haalde ik vervolgens door
h et water , al h et slib en za nd werd er
uitgespoeld en de schelpen bleven achter.
U kunt ook 2 netjes met ver schillend e
m aaswijdten in elkaar doen - d e grofste
binnen - en waardoor dan grof en fijn
m at eriaa l gesorteerd worden.
N a tuurlijk kunt u ook een fijnmazig bood schappennet of een sch epnet n emen, maar
d e sinaasappelnetjes kosten u niets, vragen geen ruimte en kunt u weggooien.
B ewaar er dus een paar voor u w vakantie, of om ze als goed verzamelaar tezam en met een paar plastic zakjes altijd
bij u t e hebben als u naar het strand
gaat.
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SCHELPENGROT IN RESTAURATIE
Op het landgoed Wiltzanck te Wassenaar
bevindt zich een schelpengrot, die momenteelonder supervisie van Monumentenzorg gerestaureerd wordt.
De redactie zal ter plaatse eens poolshoogte gaan nemen en de lezers nader
informeren over eventu ele mogelijkheden
van publiek bezoek.

VINDPLAATS ETIKETTEN
WEER VOORRADIG
Vele verzamelaars hebben lang zitte n
wachten op d e gedrukte vindplaatsetiketten, maar nu kunnen we ze weer ui t
voorraad leveren.
U kunt ze bestellen door storting van
f 9,50 op giro 523443 t.n .v. C. J. Entrop,
Den Haag.
U ontvangt dan 1000 bedrukte vindplaatsetiketten zonder portokosten thuisbezorgd.

BETALING
ABONNEMENTSGELD 1971/1972
Alle abonné's van de VITA MARINA, die
het abonnementsge ld ad . .f 15, - over 1971
nog niet heb be n voldaan, worden nog maals dringend verzocht dit bedrag thans
zonder uitstel op giro 60.61.00 over te mak en. Ook het abonnementsgeld voor 1972,
dat w ij op f 15, - hebben kunnen handhaven, zien wij gaarne spoedig tegemoet.
Enkele abonné's, di e voor 1971 .f 2,50 te
weinig h ebben betaald worden verzocht
dit bedrag tegelijk met de betaling voor
1972 over te maken .
Tenslotte een verzoek aan onze buitenlandse abonné's.
Betaling bij voorkeur per giro of internationale postwissel.
Bij betaling per bank .f 17,50 storten
i.v.m. f 2,50 bankkosten.
De penningmeester
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE
NAAR YERSEKE OP 7 NOVEMBER '71
De excursies naar Yerseke mogen zich in
een steeds toenemende belangstelling verheugen, en terecht want d it excursieobject biedt zowel aan de schelpenverza melaar als aan de aquariumhouder veel
moois . Bovendien is er het typisch Zeeuwse landschap met de helaas verdwijnende
oestercultuur, het bij laagwater droogvallende haventje en het uitgestrekte slikkengebied. Alles bij elkaar voor de stadsmens een steeds opnieuw verrassend
schouwspel.
Ongeveer 40 deelnemers hadden op deze
vroege zondagmorgen het wijde uitzich t
over de Zeeuwse slikken verkozen boven
het warme bed, en ze hebben er geen
spijt van gekregen. De natuur werkte in
alle opzichten mee, het weer was uitste kend, de vangsten en vondsten waren zeer
gevarieerd en overvloedig. Hoewel het
geen springlaagwater was, liep waarschijnlijk door de gunstige wind het water
toch zeer laag af.
We begonnen bij de z.g . Franse Trap. Opvallend was de rijkdom aan dieren- en
plantenleven . Vooral sponswier (Codium
fmgile) was er ruimschoots te vinden in
mooie, frisse en stevige toeven vastgehecht op mossels en vooral ook op muiltjeskettingen. Ook de anderen wiersoorten, slawier (Ulva lactua), iers mos
(Chond7·us c7"ispus), darmwier (EnteTOmorpha comp7·essa) stonden er fris bij .
Hierbij in aanmerking genomen het gevarieerde dierenleven dat we aantroffen.
dringt zich de indruk op dat de vervuiling
van d e Oosterschelde althans bij Yerseke
enigszins is verminderd. Volgens een d er
Zeeuwse deelnemers is dit zo en te danken aan maatregelen die men heeft genomen. Een hoop vol teken!
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