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Kan dit allemaal samengaan ? E en Vita 
m et uitb reiding van haar omvang, m et 
h andhaving van h aar kwaliteit en m et 
h andhaving van h aar prij s. Dat is ons in
ziens w el m ogelijk, m aar d an m oet w or
d en voldaan a an twee voor w aard en. 
In de eerste p laats d e bela ngeloze m ede
werking en d e opoffering van vrij e tijd 
<.loor de samensteller s. N iet dat u m et h en 
medelijden behoeft te hebben, want zij 
d oen dit werk graag en m et p lezier . Maar 
u k unt hun werk wel verlich ten . H oe dik
wijls k omt u niet iets tegen - s traks be
g innen de vak an ties weer! - , dat voor 
vermelding in d e Vita geschikt is? En 
geeft u da t da n ook steeds d oor? H et is 
a ltijd weer j a mmer, da t we soms veel la
ter h or en , dat iets inter essan ts in d e ver 
getelheid terecht is gekomen. 
D e tweed e voor waarde is een s tij gend 
a a n tal lezer s om de onvermij delij ke kos
t enstij ging op te van gen. K unnen we nie t 
p rober en , dat in 1974 ieder van ons één 
nie uwe lezer aan brengt ? Dat is niet al
leen een ver dubbeling van h et aan tal 
l ezers, m aar voor al een uitbreiding van 
d e mogelijkheden, w aarvan u zelf w eer 
d e vruchten plukt. 
L aten we daarom a fsprek en , d a t we dit 
jaar allem aal op d eze beide punten een 
kleine bijdr age lever en. 
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ZEENATUURBESCHERMING 

De FAO h eeft een werkgr oep zeezoog
dier en opgezet om h et effect van de be
schermingsmaatregelen voor zeezoogdie
r en te bestu deren . 

De Duitse B ondsrepubliek h eeft vorig 
j aar DM 700.000.000 b eschikbaar gesteld 
voor het tweede programm a van oce
anologisch onder zoek in de j aren 1973-
1975, in het b ijzonder ten beh oeve van 
h et onderzoek van de vervuiling en d e 
b estudering van de mogelijk hed en van 
a qu acultuur. 

Ree ds eerder is in d e Vita aan dacht 
besteed aan krill a ls voedsel voor de 
m ens (Geleedpotigen , blzz. 33 e. v.). T ij 
dens een in tern ation ale visser ij con feren 
tie in Tokio is van Russische zijde be 
k end gem aakt, d a t pla nnen klaar liggen 
voor d e van gst van 100 miljoen ton k r ill 
per j a ar, D e krill wordt geper st en in
gedikt en lever t a ldus een eiwitrijk voed 
sel, dat een bij drage m oet leveren aan 
de oplossing van het voedseltekort der 
snel toen em ende w ereldbevolking. K rill 
ver vult evenwel een uiter st b ela ngrij ke 
functie in d e voedselketen. H et zie t er 
naar uit, dat krillvangst op zo g r ote 
schaal en besch erming van walvissen , die 
voor hun voedsel uitsluitend op krill zijn 
aangewezen , bezwaarlijk sam en zulle n 
gaan, 

Aan de ene kan t besch ou w t d e men s 
d e zee a ls een onuitputtelijke voedsel
bron , aan de andere k ant wordt door 
vervuiling van in h et bij zonder d e bo
vens te laag, de zee steeds minder ge
sch ikt gemaakt voor het zeeleven . D e 
h oeveelheid pla nk ton in de Atlantisch e 
Oceaan schijnt de laatst e tijd te zijn in
gekrompen. Vissen in gebie den m et veel 
industriëel afval ver t onen afwijkingen 
en ziekten. 

Tot slot een wat opwekkender b erich t . 
De grij ze walvis , Esch7'ichtius gibbosu s 
(E rxleben ) is d e laatste j ar en dank zij b e-
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scherming in de Beringzee en de Tchou
kotkazee in aantal toegenomen. Deze 
soort was in 1938 bijna uitgestorven doch 
verheugt zich door beschermende maat
regelen in een gestaag toenemend aantal. 

STRANDING WITZIJDEDOLFIJN 

Op 14 december 1973 is ten gevolge van 
een zware storm een dolfijn tegen de pa
len van het zwembad van Breskens ge
slagen en omgekomen. Het dier, dat is 
gevonden door mevrouw S . M. Kosten
Moelker, is overgebracht naar het Rijks
museum voor Natuurlijke Historie te 
Leiden. Daar is vastgesteld, dat het 
slachtoffer een witzijdedolfijn was, vroe
ger ook wel langsnuitdolfijn genoemd, 
en luisterend naar de wetenschappelijke 
naam Lagenorhynchus acutus (Gray, 
1828). De totale lengte van het dier be
droeg 2.75 m. 
De witzijdedolfijn (zie ook Zoogdieren, 
blzz. 18 en 19) valt vooral op door de 
brede witte, ten dele geelbruine of olijf
groene band op de flanken, ingesloten 
door de zwartachtige kleur van rug en 

zijden. De buikzijde is witachtig, de vin
nen zwartachtig en de borstvinnen zijn 
door een zwarte streep verbonden met 
het oog. 
Voor de Nederlandse kust is de witzijde
dolfijn zeldzaam. In grote scholen leven 
zij in het noordelijk deel van de Atlan
tische Oceaan ten noorden van de golf
stroom. Er zijn 2 eerdere strandingen 
van deze dolfijnsoort op de Nederland
se kust bekend. Op 20 december 1863 
werd in het Sloe een levend mannelijk 
exemplaar gevangen. Dit dier had een 
lengte van 2.37 m. Op 15 maart 1967 
werd op het strand van de Anna-Friso
polder (gem. Wissekerke) een vrouwe
lijk exemplaar van bijna l.70 m aange
troffen. Het aantal strandingen op de 
Engelse kust is veel groter: tussen 1913 
en 1966 totaal 24. 
(Deze gegevens zijn ontleend aan Acta 
et Agenda, Informatie- en Opinieblad 
van de Leidse Universiteit en Interakta, 
perscneelskrant van het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk.) 

De gestmnde witzijdedolfijn. Foto C. Hoorn, Rijksmuseum voor Natumlijke Historie, 
Leiden. 
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