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B.M. TE GAST IN WAALWIJK 
Van 21 tlm 30 mei j.l. vierde de aquarium
veremgmg "Paramecium" te Waalwijk 
haar 25-jarig bestaan met een buitenge
woon geslaagde tentoonstelling. De Waal
wijkers zelf hadden zich niet onbetuigd 
gelaten en het resultaat was een tentoon
stelling waarop behalve natuurlijk een 
groot aantal echt mooie tropische zoet
wateraquaria van zeer goede kwaliteit 
een tweetal juweeltjes van palludaria te 
zien waren. Jammer dat juist het enige 
zeewater-aquarium hier zo overtuigend 
overkwam. Ook onze stichting was daar 
vertegenwoordigd met schelpen en wie
rencomposities. Het stemde ons blij in de 
gelegenheid te zijn geweest daarvoor aan 
het jubileum een steentje te hebben kun
nen bijdragen. Paramecium, bedankt voor 
jullie gastvrijheid! 

EIERLEGGENDE LEDERSCHILDPAD 
Voor h et eerst sinds tien jaren heeft als 
late paasverrassing een lederschildpad, 
DeTmoche!ys cOTiacea (L.), op het strand 
bij Miami eieren gelegd. De eieren, die 
onder het wakend oog van vele strand
bezoekers in hoog tempo in het zand wer
den gelegd, zijn door de reddingsbrigade 
naar veiliger oorden gebracht in de hoop 
dat ze uitkomen. Het ongeveer 2 meter 
lange reptiel is na het eier leggen weer in 
zee t eruggekeerd. 
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DOOD OF LEVEND - 2 

Er zijn nu toch reacties op de in het 
novembernummer door de heer Top op
geworpen vraag of het doden van dieren 
ten behoeve van een liefhebberij aan
vaardbaar is. We zullen deze reacties 
gaarne opnemen, zij het dan over enige 
nummers gespreid. Allereerst J an Sterrin
ga uit Zuid Scharwoude. 

* 
.,De heer Top stelt dat je jezelf beperkin
gen moet opleggen bij het verzamelen 
van, speciaal levende schelpdieren. Hij 
vindt het ook weinig aanvaardbaar om 
levende dieren te doden alleen voor een 
liefhebberij . Ik ben het volkomen met de 
schrijver eens, want ik vind dat een mens 
niet het recht heeft om iets wat geboren 
is en dus leeft, dood te maken. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, maar dan alleen 
als het voorziet in de levensbehoeften van 
de mens. 
Heel vaak ben ik zelf tijdens mijn b uiten
landse reizen in de gelegenheid geweest 
om ook levende dieren te verzamelen en 
mee te nemen. Ik heb mij echter altijd 
beperkt tot het meenemen van dode die
ren van de diverse kusten. Want om nu 
een levend schelpdier, dat misschien al 
tientallen jaren oud is, mee te nemen, 
het dood te laten gaan en het dan thuis 
in een mooi doosje te leggen, dat kan 
mij niet bekoren. 
Aansluitend hierop het volgende: lopend 
langs het strand, zie je, en dat vooral tij
dens de zomermaanden, op zee diverse 
felgekleurde bootjes rondvaren. Af en toe 
landt er één op het strand, er stappen 
een paar mensen uit, die aan een achter 
het bootje hangend touw beginnen te sjor
ren, waaraan dan een heel sleepnet blijkt 
vast te zitten. Met dit net hebben ze, al 
heen en weer varend, grote stukken van de 
zeebodem afgegraasd om iets te vangen. 
Hebben ze eenmaal het net op het strand 
getrokken, dan wordt het omgekeerd en 
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dan wordt de vangst zogenaamd heel 
professioneel gesorteerd. Grote groepen 
badgasten staan er "oh" en "ah" roepend 
omheen. Schijnbaar gaat het om de paar 
vissen die in het net terechtgekomen zijn, 
want die verdwijnen tenminste meestal in 
een emmertje. Maar vis is niet het enige 
wat gevangen is in dat net, er zit meer in; 
tientallen zwemkrabben, gewone krabben, 
steurkrabben, garnalen, zeesterren en he
remietkreeften, ook vele soorten kleine 
visjes . Dit hele spul wordt door deze heren 
maar domweg op het strand achter ge
laten, waar je dan de beestjes zielige 
pogingen ziet doen, om door het mulle 
zand heen, het water weer te bereiken, 
wat natuurlijk geen van h en lukt. Dit zijn 
ook praktijken die ik in elk geval niet 
kan goedkeuren. Misschien is het nuttig 
om hier eens wat over in de krant te 
schrijven, wellicht helpt het iets. 
Ik zelf zal zeker de komende zomer hier
over ingezonden stukjes gaan schrijven". 

STICHTING 

ZEEBIOLOGISCH 

MUSEUM 
Hebt u zich al gemeld als vriend van het 
Zeebiologisch Museum? Nog niet? Waar
om zoudt u langer wachten? Eigenlijk 
kunnen wij daarvoor geen steekh oudende 
reden verzinnen. En daarom nemen wij 
aan, dat het door drukte er nog niet van 
is gekomen. Dus kan uw aanmelding bin
nenkort worden tegemoet gezien. Het 
woord is aan u ~ 

KONTAKTZOEKER 

De heer C. van Hof ten, Oranj eweg 156 te 
Rheden , telefoon 08309 - 33 75, zoekt kon
takt met andere B .M.-ers teneinde elkaar 
bij de gemeenschappelijke hobby behulp
zaam te zijn. Wie neemt met de heer Van 
Hoften kontakt op? 
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RECTIFICATIE 

In de tekst op bladzijde Mariene flora 19 
is in de tweede zin van het hoofdstuk 
Voortplanting een storende fout geslopen. 
Er staat dat het blaaswier een haploïde 
generatie heeft, maar dit moet zijn geen 
haploïde generatie. Misschien kunt u de 
fout even met de pen verbeteren. Met 
verontschuldigingen voor het ongerief. 

Red. 

DOLFIJN GEVANGEN 

Op zondagmiddag 6 juni j.l. is in de Wes
terschelde een ongeveer 3 meter lange en 
350 kg zware dolfijn gevangen. Naar voor
lopig mag worden aangenomen is het een 
tuimelaar, TUTSiops t7'uncatus (Montagu) 
maar de exacte determinatie zal nog 
plaats vinden door dr. van Bree van het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam. Sectie 
is verricht door de Faculteit der dierge
neeskunde van de Universiteit in Utrecht. 
Volgens het sectierapport was het een 
wijfje in redelijke conditie. Er bevonden 
zich veel krassen op de huid en de buik
huid was door schuren en krassen be
schadigd. De onderkaak bevatte nog 
slechts 3 tanden; de andere waren uitge
vallen. Volgens de directeur van het Dol
firodam op Schouwen-Duiveland zou de 
leeftijd, zo meldde de Haagse Courant, 
moeten worden gesteld op 40-45 jaar, zo
dat het dier vermoedelijk van ouderdom is 
overleden. De tuimelaar was reeds eerder 
in de Zeeuwse wateren gesignaleerd, maar 
pogingen om haar weer naar open zee te 
drijven waren mislukt. 

OUDE JAARGANGEN 

o Oude jaargangen Vita Marina. 
1972 en 1973 f 12.50; 1974 f 15.-; 1975 
f 20.- ; alles per jaargang franco thuis. 

Bestellingen van het gewenste door stor
ting of overschrijving op postrekening 
606100 ten name van de Stichting Biolo
gia Maritima te Den Haag. 
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