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Inderdaad, het is zo ver. Neemt u maar
gauw uw agenda ter hand en noteer daarin: zondag 20 oktober 1974 in Den Haag
congres Biologia Maritima! Uiteraard bestaat er no g geen uitvoerig programma ,
maar u kunt verzekerd zijn van voldoende
variatie. Daarvoor hebben we de tijd van
10.00 tot 17.00 uur, zodat d egen en die van
verre kom en de mogelijkheid hebben op
dezelfde da g h een en terug te r eizen .
Ook u kunt b ij dragen a an het succes van
dit congres. I eder zal , voor zover de ruimte
dit toelaat, in de gelegen h eid worden gesteld op zee biologisch gebied iets ten toon
te stellen. Voor de beste inzending is e ~ n
prij s beschikbaar, welke d oor een deskundige jury zal worden toegekend. De beste
inzending betek ent zeer zeker niet de
grootste of met alleen maar zeldzaam materiaal. Het moet natuu r lijk wel verantwoord zijn, maar overigens gaat het om de
eigen inbreng van de inzender, de presentatie. E en groot aantal varieteiten van een
overigens h eel gewone schelp soort kunnen
door hun presentatie een goed inzicht geven in de wij ze waarop de inzender zich in
die soort h eeft verdiept en het verzamelde
materiaal heeft verwerkt. Zo kan ook het
ogenschijnlijk meest eenvoudige voor ons
allen leerzaam zijn. Indien u mee wilt
do en, stelt u zich dan zo snel mogelijk in
verbinding met het bestuur voor nadere
inlichtingen.
Redactie
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PREHISTORISCHE VIS
In het Cerneguramassief bij Piatra Neami
in Roemenië is het fossiel gevonden van
een vis van een h alve meter lengte, waarvan de ouderdom wordt geschat op 60 miljoen jaar. De vis, die tot de tonijnachtigen
behoort, is zo goed bewaard gebleven dat
de schubben er nog aan zitten, aldus meldt
het Oostduits persbureau ADN uit Boekarest. Roemeense geleerden menen, dat h et
Karpatengebied waar de fossiele vis is
aangetroffen, milj oenen j aren geleden een
tropische zee was.
Visserijwereld
ZEENATUURBESCHERMING
Blijk en s Submarin, Magazin der Unterwasserwelt, hebben diverse (onder)watersportzaken in Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk de verkoop van harpoenen
stopgezet en helpen daardoor mee de bedreiging van de onderwaterfauna door het
nutteloze jagen af te wenden. Ook hier
weer een economische redegeving: hoe
minder er van de onderwaterfauna overb lij ft, hoe geringer de belangstelling voor
de onderwatersport en dus hoe slechter
de zaken. Het blijft altijd jammer, dat
n at uurbescherming zo afhankelijk blijkt
van econ omische wetten .
LANG ZULLEN ZE LEVEN
Bovenstaande heilwens vormt de titel van
een vouwplaat met begeleidende brochure,
welke werd u itgegeven door het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
W erk en de Gemeentelijke Dienst S chooIen Kindertuinen te 's-Gravenhage.
Zij beoogt meer bekendheid te geven aan
een aantal in ons land beschermde dieren.
De Vogelwet regelde a l lang de bescherming van onze vogels, die het helaas buit en onze grenzen al moeilijk genoeg h ebben. Immers vooral in de zuidelijke landen
van Europa is het bij de mens nog geen
algemeen goed, dat men van de vogels
meer genieten kan , als deze vrij rondvliejuli 1974 -
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gen, dan wanneer deze aan het braadspit
gestoken zijn.
Langzamerhand won het besef veld, dat
wij heel erg zuinig moeten gaan worden
met het beetje natuur wat ons nog rest.
Het zijn dus niet alleen de vogels meer,
waaraan behoefte ontstond om te beschermen, maar ook planten en andere dieren,
welke gevaarlijk dicht aan de grens van
uitsterven zijn gekomen in ons land.
Een en ander werd geregeld door de Natuurbeschermingswet. Op grond hiervan
verscheen op 6 augustus 1973 een Koninklijk Besluit, dat het licht zag als het
"Besluit beschermde inheemse diersoorten".
Ofschoon slechts twee van de genoemde
diersoorten op ons terrein liggen, vinden
wij het behoud van de natuur in het algemeen dermate belangrijk, dat het bestuur
van de Stichting Biologia Maritima heeft
gemeend hier niet zonder meer aan voorbij te kunnen gaan.
Wij geven onze lezers daarom hieronder de
in artikel 1 van het bovengenoemde Ko ninklijk Besluit opgesomde beschermde
dieren, welke niet mogen worden gevangen of gedood. Verder is het verboden om
deze dieren onder zich te hebben of te
koop aan te bieden. Ook mogen wij deze
dieren niet verontrusten, en hun nesten of
holen zijn al evenzeer taboe.
a. Zoogdieren:
Bruinvis - Tuimelaar - Hamster Eikelmuis - Hazelmuis - Vleermuizen, alle soorten - Egel.
b. Reptielen:
Moerasschildpad - Slangen, alle soorten - Hagedissen, alle soorten.
c. Amfibieën:
Kikkers en Padden, alle soorten - Salamanders, alle soorten.
d. Vissen:
Rivierdonderpad - Gestippelde alver
- Kleine- en Grote modderkruiper Bermpje - Elrits - Bittervoorn
Meerval - Rivierprik - Beekprik.
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e. Insekten:
Vliegend hert - Grote vuurvlinder.
f. Kreeftachtigen:
Rivierkreeft.
g. Slakken:
Wijngaardslak.
E en uitzondering op het bovenstaande
staat vermeld in art. 2 van het Besluit en
wel voor de Groene en Bruine kikker.
Aangezien de eieren (dril) en de larven
van deze beide soorten een belangrijke
schakel vormen in het contact tussen kind
en natuur, heeft de wetgever zich hier beperkt tot de volwassen dieren.
Op ons ouderen berust naar onze mening
toch wel de plicht dat dit op verantwoorde
wijze geschiedt en niet ontaardt in een
jaarlijks terugkerende massamoord.
D e vouwplaat en de begeleidende brochure
" Lang zullen ze leven" worden op aanvraag g rat i s verstrekt door het Ministerie van CRM te Rijswijk (ZH), Steenvoordelaan 370. Een andere uitgave van
het Ministerie van CRM geeft de beschrijving en een afbeelding in kleur van alle
op grond van de Natuurbeschermingswet
beschermde planten en dieren. Deze uitgave, "Beschermde planten en dieren" is
verkrijgbaar bij de boekhandel of bij de
Staatsuitgeverij , Chr. Plantijnstraat 1 te
's-Gravenhage, voor de p r ij s van f 12,50.
Gold het bovenstaande voor onze inheemse fauna en flora , als B.M.-ers dienen wij
er ons rekenschap van te geven, dat het
ongelimiteerd vangen en/of verzamelen
van levende wezens a I t ij d roof op de
natuur betekent. Ook in het buitenland
met vakantie zijnde, moeten wij vooral
niet méér dieren meenemen voor onze
bakken, dan we met een redelijke kans van
slagen in leven kunn en houden. Bij het
verzamelen van schelpen uit het biotoop
moeten wij ons wel bedenken, dat er in die
schelp nog een I e ven d wezen zit. Beperk u dus tot een minimum aan exemplaren voor uw verzameling!!
J. H. L.
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