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Doo r onvool'ziene omstandi ghede n was bij de verzending van het
novemb3rnmflner '/':::11 do Vita Farin a do Varia ;,a ritirr:a nO G niet gere e d . 1üj l~leenden u de Vita Larina echter niet l a nger te mogen
onth ou den.
Om ver::;issjneen .t e VOo :,koEle'l t i jdens het na sl aan vindt u bij de
(le c e~nb ~ r-· paGina I s ','~ ;1 d e VaLi.n l'.1 c'itrno. t evens ilnovemberli vermel d .

hectif ~sat:i.8.

~;ir'd~ ;10;~,r11·r.:8 rdflE·)'jeünG t:eoft u o. e.. ontvangen h et

a rtikel
; Fos ::.:iJ1 811 VClD. hun l s.ût;Jte ondergane; r odden'! door D . r~L v . d. Giessen.
:1e Pdl:s~:.nD. ' s 25,jll c,enumme r d met:
Llu ilq)ot i SCD 27 en Bui l.ç;Jotigen 28.
Dit L!::'IJ'~ ?'ijn;
c.;O},J. Gct::'etechnü)l.;: J en Colle ctiete chni eJc 4 .
Geliev<3 c1as:J \i:;'jziGingon aan te b ren;-;en on d8 paGina ' s op te bergen il cht e r taü::.?Cll't i i Co:~lectietechniek ll.

D~. ..f!YLsL~2Q.I).Q_ J9.2:.ê~__.R;LL.MA§.~Q.Q~..
Door P. Tastenbroek.
hior naa.T toe Gaat met de geda cbt e een ri j ke buit t e verzamelen; l~ü,.:t b oc1r o[; 811 uit.
IT3t KatteGat is bri1],i~ er ei1 min d er rij k aan individu en en soo rten
di.l.i1 ::m~;0 Hoo.; dzc,c. De :Q.cst bes taat uit r08 e gr anie t, die p laatsel ijk ol1d (; rbro kol1 YlO rdt doo r eon zandstra n d je of oen baai van geaD r .::ls(;,.ré:.e [ rai1i C]t :1.;1 de VOI'IJl va n rolkeien. He'~ oe rst e d at opvalt
is ~ d at. dG zo VGI'"G".'o1..1.wd a Lytilus-·Bo.l a nus Gorde~_ ontbreekt . Deze
die r en J die ct:ulsh oron in do g et :: j don zone !,-u nn on zich hi e r op d o
kust, o.ie geen eb en vl oedst r oo:r. tent, niet handhaven . ' Iel vonden
wij r; os Dels op h e t strand, doch dit waren diklee zwarte exemplaren,
di e in di epe r v'Jater in de modder leven . En kel e Zeepo kken zaten
h i er GD daar versp r eid, maar ik kre eg de indruk, dat ze tot de
beGelei dond ~ fuun Cl behoorden.
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Dij het keren van de rotsblokken kwam een gevarieerdere fauna
bloot. Tientalle amfipoden, isopoden~ polychaeten en andere kleine
ort;anismen kwamen tevoorschijn.
Voor dez e rotsen bij de Fucus-zone troffen we ,Steurkrabben, Strandl::rabben en op wier 0piradlkoker1'lornlen aan.
Verder lag hiElr zeer veel losgeslaGen rooè."\' 1ier (Cerar,lÎwl] ,Laurencia
o. a.) terwijl enkele palém begroeid waren met Danmïier .
Op de stranden verzamelden VJe nog klepp 8n V2n V'Jeinig talrijke mollusken zoals: 1(0)kels, iToo rse hartschelp, Fuikhoren , fitte boormos.sel, IConnetje, Penhoren, Paa1V'ionn en het Pelikaansvoetje, dat
levend voorkomt tot Kiel. Interessant waren ook de 'Zeesterren. Het
zijn dv zelfdr als van onze kust, mEur dan in een ol1Vlaarschijnlijk
blauv.!pélarse 1:1eur. Verder kvJam de Stompe al ikruik ve el voor, maar
merkwaardig genoeg o.:Ueen mcal' gele en oranje exemplaren. Ook na
zeer intensief zoeken vonden VJe geen andere kleuren, VJat niet zeggen nil dat er geen andore kleurvarieteiten voorkomen, daar we
slechts een zeGr ~rlein gedeelte vc.n de kust bekeken hebben.
LOGc1ijk rJordt cl() gele J;:1eur, zoa] s ook VJGl bij h uperslakken voorkom t J vorocrzaakt door do onbeschennde ligging of emdere invloeden
van hGt mili.:;u.
l.ogelijk vormen ze met de b:~aU\'Je Zeesterren oen fysiologische ondersoort.
Ekologisch Gezien, zou h)t in dieper watc;)I' no1rijkor kunnen zijn
daélr voor de kust veel Eidereoncir;n on Zaagbokken dreven, dio zoel'
mak 'Jaron on tussen do badgasten doorzvlommen.
De Zaagbokken lovGn o.a. Vé'.n vis 5 tornijl de Eider voel Krabbon,
Zoostorron en •. 0.: 1u8kon tot zich neemt. Haderhand liet een sportvissor ons zien dat tij aa rdig vJnt Geep on pl a tvisson had gevangen.
Vorder zij nOG opgemerkt, dat het nater zoel' holdor on koud "JaS.
Hardig om cr 02ns een :':001' vertoefd to bobben, niet om er eon tr.'eede koer ,"aélr too te g2.2.n, den is do Foorso Fj ordenkust toch beter.

Medeüevon_J;lLmeq.eiirçrlünc.. v'~r~9..QbJ.
~ !ij ontvingon 80n bri8f van hot ochtpaa r J. Buursma, l.ylvastrélat 23
LcouvJO.rdon; ':'a-:.rin zij onzo hulp inroopen.Beiden zijn al jaren in-valide en boloven o.m. in schelpcnvorzamolen oon Groot gonooGon.
·,.3ij vrélgen of liJij mogelijlc nat ~Jch(;lpen voor hun verzameling zouden
l~nnen afstaan. Bodenkende dat deze menson dus niet zolf scholpon
leunnen gaan zookon l ':lillen y1ij rüsschien ':ïol in onze ruil bakken
Gaan zoelwn of dc:aruit iots voor dit echtpaar afgestaan kan worden.
Hartolijk danh: nélJTlens d o heer en mOVrOUi'} Buursma voor UV! medoleven
Gn medo 1C:erkin[;.
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