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IN HOU D: 3 bladzijden 
TWE EK LEPPI GE N pag. 103- 106 
VELDW ER K pag. 35- 36 
VA IUA MARIT I MA pag. 303- 304 

EET GEEN ZELF VERZAMELDE 
TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN 

Het is verleidelijk om in een gebied m et 
veel m osselen , ta pijtschelpen, venusschel
pen , zaagjes e.d . een portie te ver zamelen, 
welke de maaltijd in de tent of de caravan 
een marien k leurt je en geurtje m oet ver
le nen . Hiervoor m oet ernstig gewaar
schu wd w or den. Hoe gezond en fris h et 
zeewater er ook uit m oge zien , di t is nog 
ge211 aanwijzing dat de mollusken genut
tigd kunnen worden. O nze oes ters u it 
Ierseke krijgen een certificaat van on be
smeth eid m ee, wannee r ze n a ke u l'ing 
ook inderdaad voor de cons ump tie ge
sch ik t z ijn . 
T weekleppige weekdier en betrekke n h un 
pla nktonisch voedsel uit h et zeewater , 
dat zij d oor h un geop ende sc helpen in en 
uitpompen. Met h et voedsel ger aken ook 
in h et w a ter aanwezige gifstoffen in de 
weefsels van de schelpdieren . D oor de 
leefwij ze hopen zu lke giften zich zelfs 
to t enorme percentages in de weefsels op. 
In april 1973 w er den bij de Eagle River 
in Alaska "clam s" ver zameld die een 
concentra ti e aan gif bevatten , welke 20 
maal groter w as dan de minim um dosis, 
welk in de m eeste geva llen r eeds als 
fataal moeten w orden geke nm erkt. H et 
w aren de h oogste per centages, w elke ooit 
in het on derzoeklabor a tor ium geme ten 
wer den. 
Symptomen van weekdier vergiftiging zijn 
prikkelingen in en ver stij ving van de 
lippen , de n e us en de tong gevolgd door 
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de vingers en de tenen en tenslotte 
ademhalingsmoeilijkh eden . Bemannings
leden van het schip van k apitein Geor ge 
Van cou ver stier ven aan weekdiervergif
t iging gedurende de eerste on tdekkings 
reizen lan gs de k usten van W ash ing ton , 
Brits Columbia en A laska. 

STOOTTANDEN EN DE INDIANEN 

Tegem'ioor dig ver tegenwoordigen Sca
ph op c.da of stGottall den geen bij zonder e 
handelswaarde. Dit was geheel ander s in 
vr oeger e tijden, toen de primitieve m en s 
zich m et deze sch elpen tooide. Ze werden 
in k leiner e stuk j es verdeeld en door de 
Indianen van Noord-Amerika als kralen 
verwerkt. 
Zij schij nen even eens te h ebben gediend 
als een bepaalde st andaardwaar de bij h et 
h andeldrij ven door de in dianen va n h et 
Noordw est en . Slave n werden verkoch t 
voor 25 tot 40 stoottanden , die als een 
ke tt ing aan geregen war en , tot een len gt e 
van ongeveer 1.80 m . 

A LLEEN HUIS HOUDELIJK 
AFVALWATER 

De eer ste twee t rappen in het zuiverings
pr oces lever en geen moeilij kh eden op. 
Men laat de natuur eenvoudig h aar ga ng 
gaan. Bacteriën zetten de organisch e afval 
om. 
De grote kosten beginnen p as bij de derde 
fa se, de sch eik undige zuivering. De Ame
r ikaanse geleerden denken h ierover nu 
een oplossing te hebben gevonden. In een 
k leine proeffabriek word t eerst afval
water m et zeew ater gemengd. Dit m en g
sel wordt in een tank gepompt, waarin 
a lgen leven. Deze laatste n em en de afval
stoffen op en dienen op hun beurt tot 
voedsel voor oest er s, die uiteindelijk hu n 
weg naar de tafel vinden. Het water 
w ordt n a de beh andeling door de oester s 
n og eens door een "veld" van zeewieren 
geleid om de laatste sp or en van stikstof 
en fosfor te ver w ijderen . 
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Eén van de geleerden had vastgesteld dat 
het leven in zee zich concentreert rond de 
plaatsen, waar de voedingsmogelijkheden 
het rijkst zijn, o.m. aan de monding van 
de rivieren. Vermits waterlopen steeds 
een flinke hoeveelheid afvalprodukten 
bevatten, kwam m en op de idee om plan
ten en dieren te zoeken, die bijzonder 
goed gedijen in vervuild water, namelijk 
algen, oesters en zeewieren. 
Niet alleen zijn de oesters met het nieuw 
systeem dadelijk eetbaar, maar menen de 
geleerden bovendien, dat hun groeitijd tot 
een vierde of tot een vijfde kan worden 
teruggebracht. 
De zeewieren bevatten een stof die on
ontbeerlijk is voor de vervaardiging van 
cosmetische produkten en tot nog toe niet 
artificieel kon worden bereid. 
Uitgerekend werd dat op deze wijze een 
installatie voor de zuivering van afval
waters van 50.000 inwoners jaarlijks ette
lijke miljoenen winst zou kunnen opbren
gen. 
Zware m etalen en giften, afkomstig van 
de industrie, kunnen met dit systeem ech
ter niet uit het water verwijderd worden. 
Bijgevolg moet het industrieel van het 
huishoudelijk afvalwater worden geschei
den. 

(Rik HERMANS, in " De Nieuwe Gazet") 

BISON SUPER-LIJM 

Bison Super-Lijm, zo heet de nieuwe lijm, 
die Perfecta Chemie uit Goes, de fabri
kant van de Bison lijmen, onlangs heeft 
geïntroduceerd. Een lijm die de naam 
Super terecht verdient. Werkelijk een 
revclutie op lijmgebied! Eén druppeltje 
lijm ergens tussen ... Even aandrukken 
en 't zit muurvast in enkele seconden! 
Supersnel. En met een volledig onzicht
bare lijmnaad. De verlijming weerstaat 
bij sommige m aterialen maar liefst een 
trekkracht van 200 kilogram per vier
kante c2ntimeter! 
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Bison Super-Lijm lijmt rubber, metaal, 
glas, porselein, aardewerk en vele kunst
stoffen (zoals PVC, bakeliet, nylon, po
lyester, plexiglas, polystyreen, e.d.). Ideaal 
dus voor het herstellen van talloze voor
werpen, die u ook bij uw hobby gebruikt. 
De lijm heeft geen vullende eigenschap
pen, dus de te lijmen delen moeten pre
cies passen. Om het druppelen makkelijk 
te maken zit de lijm in een pipet met een 
zeer fijne doseerpunt. Bison Super-Lijm 
is een I-komponent oplosmiddelvrije cya
noacrylaatlijm. Koude- en hittebestendig 
(_40 0 C tot ± 100 0 Cl. Water- en weer be
stendig. Krimpt niet. Veroudert niet. 
Het werken met Bison Super-Lijm gaat 
bijzonder eenvoudig, mits U er maar 
voor zorgt, dat de te lijmen delen goed 
droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. De 
tuit van het pipetje niet afknippen, maar 
met de bijgeleverde speld doorprikken. 
Op één van de te lijmen delen zo weinig 
mogelijk lijm (minder dan één druppel) 
aanbrengen en direkt daarna de delen op 
elkaar drukken en gedurende korte tijd 
aangedrukt houden (handdruk is vol
doende). De uithardingstijd varieert van 
15 seconden tot enige minuten, afhanke
lijk van de aard van de te lijmen materia
len. Na 2- 5 minuten is een voldoende 
hechting voor praktisch gebruik bereikt. 
Maximale sterkte na ca. 12 uur uitharding. 
Wel oppassen, dat U de lijm niet aan Uw 
vingers krijgt. Bison Super-Lijm lijmt 
namelijk ook de huid in seconden! De 
fabrikant wijst zeer terecht op dit gevaar 
door middel van duidelijke waarschuwin
gen op de verpakkingen. 
Bison Super-Lijm w ordt geleverd in pi
petten met een inhoud van 2 ml/2 g (goed 
voor 100 druppels = verlijmingen!). De 
pipet van 2 g kost f 7,75 . 

Een uitgebreide brochure over deze bij
zondere lijm is gratis verkrijgbaar bij: 
Perfecta Chemie B.V., Postbus 160, Goes. 
Telefoon 01100 - 2 82 10. 
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