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NATUURB ESCHE RMIN G
Ve le mense n in Kenia en Tanzania zijn bezorgd over het ve rza melen van sc helpen aan
de Oosta rrikaa nse ku st. Enigermat e geru ststelle nd zijn de onderzoe ksres ulaten geweest van Susan We lls, di e in december 1978
in opdracht van de IU C N/ SSC Trarric
Group (Swana, The Magazine o f the East
Africun Wi ld Life Society, vo l. 2, no . 4,
1979) ee n o nd erzoe k hee ft vc rricht na a r het
e ffect va n de schelpenh a nd el. Tan zania, dat
nog ni et zu lke grote aanta llcn toeri sten a ls
Kenia telt, biedt ook het g unsti gste beeld .
Me t nam e wordt onevenredig vee l sc ha de
veroor zaakt door het onoordeelkund ig optreden van de to eristen. De on s zo bekende
hand eling: ' leg d e stee n na het omkeren wee r
in dezelfde sta nd op dezelfde plaats terug',
ken t de to eri st niet.
De om stand ighe id , dat ondanks d e vele toeriste n en de daarop ger ichte ha nde l ook aan
de Keniaa nse ku st nog gee n enke le soort is
uitges torve n, klin kt missc hi en hoopgevend,
maar het betekent natuur lijk ni et , dat het
sein op groen staat o m op de inges lagen weg
voort te gaa n. Dat spreekt tem ee r , wann ee r
men bed enkt, dat het mees ta l d e fraaie en
grotere soorten zijn, di e d e bijzo nder e to eristisc he belangste ll ing ge nieten . Het is d a n
ook ve rheu ge nd , dat Kenia sedert enige tijd
onderwater-na tuurpark en hee ft.
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SCHELPDIERCUL TUUR
In het jaarverslag van de directie visserijen
van het ministe ri e van Landbouw en Visse rij
(Visserij, 33e jrg. no. 4/ 5) leze n wc, dat de
winter 1978 / 1979 voo r de cultuur zowe l va n
mosselen a ls oesters een moeilijke tijd is geweest. De zwa re ij sga ng en de hev ige storm
op 14 feb ru ari hebben op diverse plaa tse n in
de Waddenzee aan d e mosselen en de structuur en bodemges teldh eid va n de percelen ernsti ge sc hade toegeb racht. Van diverse percele n waren na de winter de mosselen ze lfs verdwcnen, terwijl d e bebakening va n d c percelen vo lledi g werd verni eld .
He t ligt voor d e hand, dat d e leve ra nti es uit
de Wad denzee tegen vie len. Aangezien in het
begin va n het jaar 1979 de aa nvoer va n uit de
Wadden zee nagenoeg kwam sti l te ligge n,
we rd in de Zeeuwse strom en des te int ensieve r gevist. A lles met elkaar werden uit de
Waddenzee in 1979 toch nog meer mosselen
aangevoerd dan uit d e Zee uwse strom en , te
we ten 459 .649 ton tege nov er 387 .431 ton.
De st renge winter 1978 / 1979 heeft gedurend e
d e ee rste maanden van 1979 eveneens d e
oes tervi sserij in de Wadde nzee stil ge legd .
Ook va n de oesterpercelen was de beba kenin g ve rdwenen . In maart bleek, dat zeer
we inig oesters de winter hadden overlee fd en
we l slec hts een 20070. Aa ngenomen wordt dat
er nog m ind er oesters over waren dan na d e
eve neens strenge winter van 1962/ 1963.
In de Zee uwse strome n was de situa ti e wat
beter . In d e Grevelingen zijn d e oesters de
strenge winter goed doorgekomen in tegenste ll ing tot d ie van d e percelen op de Yerse ke
Bank.
Kokke l s
lets ge heel anders is de proef, di e in 1979
werd ge nomen met het ve rzaaien van kokkels
om na te gaa n hoe en waar deze economisc h
kun nen worden geteeld. Kokke ls uit het
oostelijk deel van d e Oosterschelde en uit de
Westerschelde werd en overgebracht naar de
H a mmen - dat is het noord westelij k deel va n
de Oostersc helde bij Seroosker ke-, waar zij
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uitstekend groeiden. Helaas bleek, dat op de
kokkelproefpercelen mosselzaad was gevallen en dat dit de gezaaide kokkels overwoekerde. Het vissen leverde een mengsel van
kokkels, mosselzaad en zeesterren, die onder
meer mosselzaad eten, op en het bleek niet
mogelijk de kokkels eruit te sorteren. Hoewel
kokkels dus wel kunnen worden verzaaid,
moet de proef economisch als mislukt worden beschouwd. Voorlopig dus nog geen
kweekkokkels.
W.F.
DE NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE
VERENIGING
De Nederlandse Malacologische Vereniging
werd opgericht in 1934 met het doel de malacologie of weekdierkunde in de ruimste zin te
stimuleren.
Traditiegetrouw
zijn
de
Nederlandse
beroeps-malacologen aangesloten bij de
N.M. V.; evenals de beroeps-biologen vormen zij zo nodig een nuttige schakel met de
wetenschappelijke wereld. De vereniging
kent diverse leden die internationaal een grote reputatie hebben opgebouwd door hun publicaties. Tàch moet met grote nadruk worden gezegd dat de N.M.V. niet zuiver wetenschappelijk van instelling is. Integendeel, het
is juist de bonte mengeling van amateurs,
specialisten, biologen, schelpenverzamelaars,
enz., die maakt dat elk lid er een stimulans
kan vinden om zijn hobby op zijn eigen manier te beoefenen.
De N . M. V. belegt vergaderingen met lezingen en demonstraties, organiseert excursies
en determinatiedagen en wijdt jaarlijks een
dag aan het malacologische onderzoek aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Een rijke
bibliotheek staat ter beschikking van de leden. Aan alle leden wordt een tweemaandelijks gestencild Correspondentieblad gezonden, met verenigingsnieuws, vers lagen van
excursies, wetenschappelijk getinte bijdragen, ruilaanvragen, enz. Ook verschijnen er
af en toe Informatiebladen over terminologie, literatuur, bepaalde groepen Mollusca,
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onderdelen van de malacologie die minder
goed bekend zijn, enz. Daarnaast geeft de
N.M. V. het wetenschappelijke tijdschrift
Basteria uit, dat in 27 landen wordt verspreid. Door het N.M. V.-Molluskencomité
worden zoveel mogelijk gegevens betreffende
het voorkomen en de verspreiding van Nederlandse weekdieren verzameld, vondsten
op het land, in het water of aan het strand
worden centraal geregistreerd tot algemeen
nut.
Met grote dank aan de redactie van Vita Marina, willen wij tenslotte voor degenen die nadere inlichtingen wensen afsluiten met het
adres van het N.M.V.-Secretariaat:
H.P.M.G. Menkhorst, Weegbree 32,
2923 GM Krimpen a.d. IJssel.
E. Gittenberger - voorzitter N. M. V.
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GEVRAAGD EN AANGEBODEN
Wie is geïnteresseerd in de volledige jaargangen 1971, 1972, 1973, 1974en 1975 van de Vita Marina? Liefhebbers kunnen contact opnemen met Luc Notelteirs, Or. van Hemeryckxlaan 19, B-2520 Edegem in België.

* * *
Jean Paul Kreps, Mussenpad 1,8300 KnokkeHeist in België, wil graag Europese zeeschelpen ruilen (Noordzee en Kanaal). Schelpen,
die gevonden zijn op het strand of gedregd in
zee met de juiste beschrijving van vindplaats,
datum en naam!

* * *
Diet van Tuil, Jan de Baenstraat 17, 8932
NW Leeuwarden, biedt de volledige jaargangen 1972 tot en met heden te koop aan voor
de prijs van f 100,--. Wie neemt met haar
contact op?

* * *
Wie heeft nog ter overname de jaargangen
1970 tot en met 1974 van de Vita Marina? LiIy Mertens, Holterenkstraat 16, 7451 GT
Holten, is daarin geïnteresseerd.
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