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MAAK GEEN VERGEEFSE
FOSSIELENJACHT NAAR YERSEKE
Onla ngs b en ik naar Yer sek e geweest ,
n aar de kalkfabriek doch to t mijn zeer
grote teleurstelling bleek bij n avraa g, dat
er sinds kort geen fossielen m eer gebra nd
worden. "Ze zjjn op" , volgen s een persoon
ald a ar. E r worden nu r ecente soorten gebrand , die gezien de verdr oogd e vleesr esten lev end worden opgezogen. Dit ware n
b er ge n muiltjes en koldeels m et af en to e
doub letten va n mossels, oest er s en P ortu gese oest er s. O ver d eze laats t e, Cl'as sostl'ea angulatc[ (Lam.), nog een opmerking. Vele waren op maximale grootte ongeveer 20 cm - m et spi erwitte spierindruksels. N iet een h a d h et k enmerken de
p aar s-bruine spierindruksel. Over h et algem een w as de bolle kl ep ro ze met wit en
de platte klep donker paars-violet. De
doubletten w ar en v er s ; d e verdroogd e
dieren zaten er no g in.
J. W . Biekart
TENTOONSTELLING
COQUILLAGES DU MONDE
D egen en di e vóó r 31 d ecember a .s. in P a rij s komen, kunnen in d e Jardin d es
Plantes, 36 Ru e Geoffry St. Hilaire een
schelpen te ntoonst elling bezoek en. De t entoonstelling is m et uitzondering v an dinsda gs dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30
uur. De toegangsprijs bedraagt NF 5.- .
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BIJDRAGE 1975
H elaas heeft een aa ntal abo nnees op d e
Vi ta Marina hun bijdrage over 1975 ad
f 17,50 nog niet of nog niet v olle dig v olda an.
D aar om v erzoek en w ij allen die nog iet s
b etalen moeten , tha n s even h un giroboekj e te n emen en h et v er schuldigd e b edrag
op giro 606100 t en name van de Stichting
Biologie Maritima ov er t e schrijven. Ook
enkele buitenlandse abonnees moeten no g
beta len ; w ij zien ook hun giro of intern a tionale postwissel gaarne spoedig tegemoet .
Wanneer u w bij drage over enkele w ek en
nog niet binnen is, moet de p enningm ees t er aa n degenen die dan nog niet b et aald
heb be n, afzonderlij ke accep tgiro' s of r e k eninge n ga an v er zenden. Door d e hoge
porto- en administratiekost e n zijn w ij da n
gen oodzaakt h iervoor f 1,50 extra in rek e ning t e b r en gen.
D aarom doen wij nogmaals een dring end
b ero ep op u than s zonder verd er uitst el te
b eta len . H et b espaart d e p e nningm eester
veel extr a werk, w a ar voo r hij u zeer
dankb aar is, en u zelf onnodige extra onkost en.
Dus va ndaag n og even in orde m ak e n'
De p enningm eest er.
SCHELPENWERK GROEP DELFZIJL
De provincie Groninge n v erheu gt zich
sinds e nige tij d in een sch elpe nwerkgro ep
Delfzijl, die h aar a k t iviteit en ri cht op h et
zoek e n van sch elpe n op v iskotter s, h et
nemen van gruismonst er s op d e stra nden
in h et Noorden d es lands, h et prepar er en
van r a dula's e .d. Het ligt in de bedoeling
door middel v a n ee n st en cil d e le den va n
de gro ep van d e aktiviteiten op de hoogte
te houden . Tot nu toe telt d e groep nog
slechts 7 leden m et de heer A. K. Schuitem a als m entor , maar bel a n gstellenden
kunn e n zich in verbinding stellen m et h et
correspondentie -adres : H. K. Veldkamp,
Sont 63, Delfzijl 8240.
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VRAAG EN ANTWOORD

KAURIEPAREL

Het komt nog wel eens voor, dat de redactie vragen bereiken, waarop het antwoord niet alleen voor de vraagsteller
maar ook voor de lezers van de Vita meer
in het algemeen van belang kan zijn.
Soms ook is een vraag niet geheel te beantwoorden, zodat het nuttig kan zijn een
beroep te doen op de kennis van de lezers.
In ieder geval heeft de redactie besloten
in de rubriek 'Vraag en antwoord' zoveel
mogelijk maandelijks een of enkele vragen aan de orde te stellen.
Vraag 1.
Heeft het Kanaaleilandje Herm een beroemde shellbeach, waar allerlei bijzondere soorten te vinden zijn, die vrijwel
nergens anders worden aangetroffen?
Antwoord 1.
Wij hebben van een dergelijke sprookjesachtig schelpenstrand nog nooit gehoord
en hebben voor het bestaan ervan in de
literatuur ook geen aanwijzingen gevonden. Wij hebben evenwel nimmer persoonlijk dit eilandje bezocht, maar misschien zijn er lezers, die al dan niet aangetrokken door de verhalen op Herm eens
een kijkje hebben genomen en daarover
uit eigen ervaring kunnen verhalen. Indien wij enige reactie ontvangen met
nadere gegevens, komen wij in deze rubriek gaarne op deze zaak nog eens terug.

Mike Blades vond in de omgeving van
Sombrero, Marathon, Florida, in 8 voet
diep water onder een koraalhoofd een 10
cm groot exemplaar van Cypraea cervus
L. Bij het schoonmaken trof de vinder een
hard voorwerp aan, dat een parel bleek te
zijn. De parel meet 6 mm in diameter,
weegt 260 mg en heeft dezelfde kleur als
de binnenzijde van de schelp.
Of sea and shore

VENETIAANS SCHELPENMUSEUM
Op 1 juni 1975 is in het gemeentelijk museum voor natuurlijke Historie te Venetië een nieuwe molluskenhal geopend.
Met 2000 exemplaren van 800 mollusken
soorten tesamen met 200 tekeningen, kleurenfoto's en geïllustreerde panelen wordt
u in een moderne omgeving een overzicht
gegeven van de gehele stam der weekdieren. Het geheel is tot stand gekomen
dankzij de f inanciële hulp van particulieren en de wetenschappelijke medewerking
van talrijke malacologen.
La Conchiglia

•

Marien biologische publicatie no. 1:
Suggesties voor een smaakvol verzorgde collectie. (Overdruk Vita Marina
uit jaargangen 1971 en 1972).
f 3.50 franco thuis; f 2.50 afgehaald.

•

Oude jaargangen Vita Marina.
1966 en 1967 f 10.- ; 1972 en 1973
f 12.50; 1974 f 15.-; alles per jaargang
franco thuis.
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MISDRUK
Onlangs kregen wij in handen de derde
druk van Elseviers Dieren en Plantengids
van Europa. In dit boekje worden ook
zeedieren besproken. Daarom hierbij even
de waarschuwing, dat in het ons ter hand
gestelde exemplaar de bladzijden 177 tot
en met 192 ontbraken en de bladzijden 257
tot en met 272 twee maal voorkwamen.
Wilt u dit overigens aantrekkelijke boekje
aanschaffen, let u dan even op, of u een
goed exemplaar wordt verkocht.

e

•

BIJ UW STICHTING VERKRIJGBAAR

e Herdruk Fcssielcnatlas (De fossiele
schelpen van de Nederlandse stranden
en zeegaten).
f 7.50 franco thuis.

Bestellingen van het gewenste door storting of overschrijving op postrekening
60 61 00 ten name van de Stichting Biologia Maritima te Den Haag.
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