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AA NDUIDI NG BLADZ IJD EN
Het is u na tuu rlij k a l opgevall en , dat bij de
verme lding van de inh o ud in de Varia Mariti ma tege nwoo rd ig ook het r ub ri ek n um m er
wo rdt ve rm e ld . Dat verge ni a kk elij kt het opbe rge n . Deze ver beterin g hebbe n wij aa ngebrac ht op voo rstel va n d r. Sch ipperij n te
Noord wij k . H ierbij a lsnog o nze harte lij ke
da nk voor deze ti p.
Red.
1980 - 198 1
Ee n wa t me rk waa rdig opsc hri rt o p he t oge nbli k da t de ze Vita bij u in de b us glijd t. Maar
wee r n iet zo vree md in het lich t va n de stand
va n zaken. In d ien u mee nt, da t deze sta nd
va n zake n van in vloed za l zijn op hetgee n u te
wac ht en staat, is da t vo lko men jui st , h oewel
in ee n andere zin d a n u denkt. We heb be n
ee n bij zo nde r pla n o m ee n aa nt a l vli ege n in
éé n klap te slaa n : ee n ve rrass in g, waa rove r
wij u nog nie ts ve r klappen. Vast staat, dar
d ege nen die B.M . ook in deze moe ilij ke pe ri o de tro u w zijn gebl eve n , hi erva n gee n spijt
zu llen h eb ben!
Bijdrage 198 1
H oewe l u da t d oor d e ga ng va n za ken eige nlijk a l we l moc ht ve rwac hten , de len wij u
hi er bij n og ee ns met zovee l woo rde n mede,
dat d e b ijdrage voor 198 1 op f 20,- is ge ha ndhaard. De ext ra kos te n voo r B.M . worde n u
voor d it jaar niet doorbe rekend . Maar daa raan koppe len we we l een ve rzoek: wil t u voo r
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zover u dat al niet hebt gedaan, uw bijdrage
voor 1981 zo spoedig moge lijk voldoen, opdat de penn ingmeester zic h geen zorgen behoeft te maken over de liquiditeit. U kunt
aan dit ve rzoek gevo lg geven door gebruik te
maken va n bij ges loten acceptgirokaart. En
voor onze vrienden in het b uit enl a nd : graag
àf per giro - het postrekeningnummer va n de
Stichting Bio logia Maritima is 606100 - àf pe r
in ternationa le postwisse l. Via d e bank beteke nt extra ko ste n , die wij u dan in reken in g
moeten brengen.
Bijdr age 1980
En dit is dan voor degenen, di e h un bijdrage
voo r 1980 nog n iet hebben vo ldaan een goede
ge lege nh eid om d ie schu ld metee n weg te
werke n . H et is ni et o n beg rijpelijk, d a t so m mige n ee n wa t a fw ac hte nd e h oudin g hebben
aangenome n , maa r nu wil de pe nningmees ter
toc h we l graag we ten waar hi j aa n toe is. Uw
snelle medewe rkin g bespaar t hem ee n hoop
werk. En u weet het , a l dat werk voo r u
wO l d t doo r we in ige n in vri je tij d ve rri ch t.
Aa nt a l n umm e r s
De jaargang 198 1 brengt nog ee n ve ra nd erin g
mee . A ls kwartaa l uitgave loopt het niet zoa ls
we h adden ' ge hoop t. H et co nt act m et u is te
gerin g. De wachttijd is voo r u, oo k a ls h et
ve rsc hijn en o p tijd is, te la ng. Ko rto m , d e erva rin ge n zijn beiderzij d s ni et o n ve rd eeld
gun sti g. We lnu , d a n m oe t het roe r o m. Daaro m wordt Vita Ma ri na voo rt aan ee n tweemaande li jkse uit gave . Ee n soort tu sse n o pl ossing d us , waa rva n wij hope n da t het d e voorde len - kos tenbes pa rin g en ee n ni et te klein
numm er - in sta nd laa t en tegelijkertijd d e geb le ken nad elen doet ve rd wij nen . Da t moet
nat uurlij k nog in de prak tij k blijken . U m oel
d aa ro m o ns tezijnertijd ee ns laten we ten wa l
u ervan vind t.
Verbe t e ri nge n
T ro uwe ns a ll e suggest ies o m de ga ng va n zake n zo goed m ogelij k te la ten ve rlopen zijn
we lk om. Uitei nde lij k is het ons a ller bela ng,
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dat de Vita Marina in ieder opzicht een onmisbaar hulpmiddel is bij onze hobby. Een
verzamelaar en dat geldt ook voor een aquariumhouder, heeft altijd enigszins de neiging
zich met zijn hobby af te zonderen. Eigenlij k
is dat vreemd, wanneer we bedenken dat diezelfde verzamelaar dolgraag profiteert van de
kennis en ervaring van anderen. Waarom zo u
het dan ook niet zo kunnen zijn, dat anderen
graag willen weten, wat u hebt ervaren of
ontdekt of op welke wijze u het verzamelen
beleeft. Misschien zegt u: dat is allemaal niets
nieuws, maar dan vergeet u, dat wat voor de
een heel normaal is, voor anderen toch nieuw
kan zijn. U kunt het allicht proberen . Al eens
eerder hebben we opgemerkt, dat het allemaal niet in kant en klare artikelen behoeft te
worden verpakt. U laat maar weten, wat u op
het hart hebt en wij verzorgen, uiteraard in
overleg met u, de rest. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de Vita Marina maken
tot het tijdschrift over zee biologie, dat ieder
die zich daarvoor interesseert, moet leze n .
Het bestuur.
ROOFZUCHTIGE CONIDAE
De leden van de familie der Conidae zijn
vleeseters of wel carnivoren. Zij bezitten gifklieren. Het door die klieren geprod uceerde
gif wordt door middel van een harpoe n - de
tandjes van de rasptong, voorzien va n weerhaakjes - in het prooidier gebracht. Reeds
eerder hebben we in de Vita over de giftigheid van de Co nidae het een en ander verteld
(Buikpotigen 35 - 38, Vita Maritima 251, 351
en 368). De kracht van het gif han gt ten
nauwste samen met de aard van de prooi.
Het sterkste gif bezitten de soo rten, wier
voedsel bestaat uit vissen; werkt het gif niet
onmiddellijk, dan is immers het prooidier
verdwenen. Andere prooidieren zij n wormen
of weekdieren. Conus gloria-maris Chemnitz
is een voorbeeld van een molluskeneter . Dat
is ook Conus texli/e L. In aquaria blijkt deze
soort nogal aggressief. Elk ander weekdier
wordt aangevallen. En zijn die er niet, dan
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aarzelt Conus texti/e niet zich aan zijn soortgenoten te vergrijpen.
Tot de viseters behoort Conus geographus L.
Deze bezit dus een sterk werkend gif. Het is
dan ook niet zo verwonderlijk, dat vele ernstige ongelukken het gevolg zijn geweest van
het onvoorzichtig omgaan met de ze soort. De
vissen, die deze Conussoort voor zijn maaltijd gebruikt, zijn klein, meestal kleiner dan
het weekdier zelf. Met zijn trechtervormige
zuigslurf (proboscis) zuigt hij zijn slachtoffer aan en eerst dan wordt het gif in het lichaam van dit prooidier gebracht. Niet alle
visetende conussen gaan zo te werk. Conus
magus L. heeft een heel andere vangmethode. Hij verstopt zich in het za nd . Slechts zijn
donker barnsteenkleurige zuigsnuit steekt
boven het zand uit. Deze beweegt het dier
langzaam heen en weer. Een vis ziet de bewegende snuit aan voor een worm of een ander
niet te versmaden hapje, maar zodra hij toehapt komt hij in aanraking met het verlammende gif. De rollen zijn dan omgekeerd. In
een aquarium kan men deze werkwijze gadeslaan. Nog een andere visetende soo rt in Conus slrialus L.
Hieruit volgt weer eens, dat het niet alleen gevaarlijk is een Conus onvoorzichtig op te
pakken of weg te stoppen, maar eveneens om
het blote handen in het za nd te graven, indien men zic h bevindt op een plaats waar ook
conussen kunnen voorkomen. Het is dan
zelfs gevaarlijk - dat is op vele plaatsen overigens altijd onverstandig en dikwijls niet zonder risico - om met blote voeten over de zee
bodem te lopen.
SCHELPEN VERZAMELAARS
Howard-Paul Wagner, Maystraat 107, 2593
VT Den Haag, heeft het plan opgevat om een
lij st samen te stellen, waarop alle sc helpenverzamelaars van Nederland staan . Echter
daar heeft hij uw hulp bij nodig. Hoe? Door
hem een kaartje te sturen met uw naam en
adres en uw eve ntuele specialiteit. Zodra de
lij st klaar is laat hij u dit, via dit blad weten.
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ONGRES1980
H et co ngres 1980 lig t al weer ge ruime tijd
ac ht e r on s. Ee n vers lag z ull e n wij u hi er ni e t
geven. Of cr is sprake va n ee n o pso mmin g e n
da t is we ini g aa ntre kke li jk of we proberen teve rgeefs de s fee r te teke ne n. Ieder voe lt d a t
op zijn eige n wijze, heeft be paald e deelge biede n va n d e zeeb io logie, waa rnaar zijn bela ngs te ll in g in het bij zo nd e r uit gaa t. A ls d e
ve rsc hill e nd ge ri cht e belangs tellin g kon word e n opgeva nge n , wa s he t co ng re s ges laagd .
Wat ook bela ng rij k was, was de eige n in ze t en
inbren g va n on ze vri e nden . H e t eige n werk,
zoa ls de fo ssiele zeeëge ls, d e pos tzege lve rzamel in g en in meer opz ic ht e n d e Str omb id ae.
De heer P. va n Pel heeft deze fam ili e met ee n
int e ressa nt e ca use ri e over zijn e rvaringen begele id , ma a r dat ni e t a ll ee n. Hij ha d zijn eigen verzame lin g m eege brac ht e n te nt oon ges teld. In d e haas t ec h ter wa ren tw ee sc helpe n o p ee n ve rk ee rd e plaat s te rec ht ge ko me n. Van de no od ee n d e ugd ge m aak t , we rden de co ng resgangers uit ge nodi gd d e fout en
op te spore n . Onmidde llijk daa rn a zag men
ve len me t spe ure nd e blik de vitrin es a fgaa n .
Vi e r va n hen he bbe n de moed ge ha d hun
oploss in g in te leve ren . Twee daarva n wa re n
helemaa l goed. Die van de he ren L. Man in ' t
Veld en va n G ij s Kron e nberg . Mi ssc hi e n ni e t
hele maa l ve rwond er lij k, want de eerstgenoemde had me t zijn te ntoon stellin g va n
fraaie tek enin ge n va n d e Str o mbid ae iederee n ge toond ni et a ll ee n een voo rtreffe li j k teke naar te zijn , maa r ook vee l van deze fami li e af te weten . E n dat ge ldt ook voo r de an de re goede zende r , o md a t hij zich te n behoeve van on ze Vita in de famili e der Strombidae
ve rdi ept. Dat belooft du s vee l goeds .
Na het lot te hebben la te n bes lisse n , viel d e
ee rste prij s toe aan de heer Man in ' t Veld e n
de tweed e prij s aa n G ij s Kronenbe rg.
Eé n van de in zenders wa s bijna goed. Hij
vo nd de fo ut e n feill oos , maar ga f slec ht s geV ITA M A RI N t\ - Zcc bi o logi,c he d oc ulll c nt a ti c

deeltelijk de jui ste oplossing. Toch is deze
prestati e eigenlijk nog vee l g ro te r. W a nt d eze
werd ge leverd door Bas Kort leve, nog maar
derti en j aa r o ud e n na er 'v roege r' we l a l ee ns
iets aan te hebben gedaan, pas ee n jaar serieu s ve rza mel aa r. Voor hem du s toch ee n
pr ij s, m et d e ve rwac htin g, dat hij tezij ne rtijd
nog ee ns va n zijn blijkbaa r s nel groe ie nd e
ke nni s in de Vita Ma rin a za l laten b lijken.
We kijk en daarnaa r met bela ngstellin g uit!
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VLOEDLIJN

De heer P.W. Moerdijk te Vlissin ge n hee ft in
1980 getoond, dat het Nederl and se strand
nog steed s de moeite waard kan z ij n. Hij vermeldt de vo lge nd e vo nd s ten van he t s trand
tu sse n Do mburg en Oost ka pell e , te beg innen
met 4 mei va n dat j aar. Ee n goede dag na ee n
le kker ooste n windje . In d e vloed li jntjes di e
zo t yp isc h zijn voo r ooste nwind, lage n vele
mo o ie do ublett e n va n A bra alba (W .Wood)
e n Angulus len/lis (Da Cos ta). In he t fijnere
aa nspoelsel vond ik verder ee n los link e rkl epj e va n Sax ica vclla p !icala (M o ntag u) en een
jammer ge noeg noga l beschad ig d exemp laar
van EpilOnh/l/1 c!al/7ralul /ls (TurIon). De
laat ste wa s g rij zig va n kle ur (zo al s ook vaak
bij Ep . c!a//7rus (L.) voo r komt), zoda t ik vermoed, dat het ee n recent exemplaar betreft.
In de no rm a le vloed lijn vo nd ik nog enkele
vrij verse losse kl e ppen va n Spisuia elliptica
(Brown).
Van deze laa tste soort vond mijn vri e ndin
-ee n vo lslage n lee k op d it ge bied - een dou bietj e va n ± 15 mm. Dit gebeurde op 3 aug ustu s. Deze vond st bewij st we l, dat deze
soort hi er dicht o nder d e ku st leeft.
Mijn la a ts te mooie vo nd st d eed ik op 29 dece mber: een red elijk gave Phi!ine qaudriparlila Ascan ius lag in het verder li c hte aanspoelse l met krabbesc hi ldjes e.d. na no ordweste nwind .
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WIE?
Wie kan mevrouw F.K. Sikkens-de Boer,
Adm. de Ruyterlaan 22a, 9726 GS Groningen, telefoon 050-131810, helpen aan een
exemplaar van het boekje van B. Entrop,
"Schelpen vinden en herkennen"? Dit boekje is helaas uitverkocht en een nieuwe druk is
nog niet in zicht. Graag even contact opnemen met haar. Hoewel zij dat niet heeft gevraagd, is mevrouw Sikkens misschien al
enigszins geholpen met een oude druk, indien
iemand van u van meer drukken een exemplaar heeft.
HUGH CUMING
Als de koning van de schelpenverzamelaars is
de in Devon geboren Engelse verzame laar
Hugh Cum ing (1791 - 1865) de geschiedenis
ingegaan . Oorspronkelijk hee Ft Cuming een
opleiding genoten voor zeilmaker, maar al
spoed ig werd hij gegrepen door de natuurw etenschap, waarbij zijn belangstelling zeer in
het bij zo nder naar de sc helpen uitging. Toen
hij 28 jaar was verliet hij Engeland en - zo
schrij Ft Christian Börnke in In frormationen
Club Conchylia, jaargang Xli, no. 3 - begaF
hij zich naar Zuid-Amerik a. Zijn zake lijk e
successen daar stelden hem al op zijn 35jarige leeftijd in de gelegenheid zich geheel
aan zijn hobby te wijden. Zo kon hij de rest
van zijn leven besteden aa n het verzamelen,
determineren en catalogiseren van hetgeen de
natuur hem verschafte. Zijn hartewens was
de grootste sc helpenverzameling ter wereld
op te bouwen. Met zijn speciaal als onderzoekingsvaartuig gebouwde jacht, de Discoverer, zwierf hij over de oceanen, soms enkele
jaren achtereen. In de meest verlaten oorden,
zoals de Pitcairneilanden, de Toeamotoearchipel, de westkust van Zuid-Amerika,
overal verzamelde Cuming. Z ij n laatste reis,
die leidde naar de Pacific, waar hij onder
meer d e Filippijnen en de Soeloezee bezocht,
leverde hem meer dan 3000 verschi llende
soorten en variëteiten schelpen op naast de
vele planten, vogels en insecten. Hij stelde
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daardoor de wetenschap in staat talrijke
nieuwe soorten te beschrijven en te benoemen. Bekende malacologen, als Sowerby,
Reeve, Pfeiffer, Adams en Deshayes mocht
Cuming tot zijn vrienden rekenen . Dat men
zijn werk op prijs stelde, is ook voor het nageslacht vastgelegd. Sowerby benoemde in
1833 het geslacht Cumingia, een tot de familie der Semelidae behorend genus. Ook de
soortnaam cumingiana (Ostrea, Arca) of cumingii (Conus, Epitoniurn, Oliva, Venus
e.a.) onderstrepen het belang van het werk
van Cum ing voor de malacologie.
De verzameling van Cum ing, die tenslotte
rond de 83.000 exemplaren schelpen omvatte, is na zijn dood in 1865 opgenomen in het
British Museum (Natural History).
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