VITA MARIlJA - zeebiologische document atie .
Ui t[;3.ve: ,t)tichtin [; BioloGi a rib ritim a.
15e ja2Tgang y nr. 10 (oktober 1965).
Inhoud: 8 paginaIs, folder, p rijslijst (5 pag.)
51231/1
~~emo llusken.op po st zQ~~ .

Va n onZ8 l ezer de heer Ti.H. Grave st e in t e Amsterdam hebben WlJ
e nkele opmerkingen over het tot nu toe verschenen overzicht
ontvangen, vlelke ':üj u niet mogen onthouden. De deskundigheid
van de heer Gravestoin op dit gebi ed kenden wij roeds uit andero hoo fde en ,"Ji j zij n hom dan ook bij zonder erkentelijk, dat
hij do moei t e heeft nil.len nomen ons enkel e nutti ge nenken te
Ge ven.
Vol gens de heer Grave~ t ein zi j n op de PQo ekioe-zogel v an 1950
drie schelpen a f geb eel d: Pect .en sp oc. r e chts bove n, Strombus
luhanu s L. links bovon en Lambis l ambis (L.) onder. Niet dus
~i~mar~~ritiferQ (L").-Z~l~-zijn \lij or nog steeds niet in
gesl c.ngd eon exemplnar vC\n daze zeGel t o pakken te krijgon, maar
rdj nill en gaarno op hot kompelS van de heor Gravostein va r en .
Voor de li ef hebbers kunn en ,Jij no['; mededelen, dat c;ozo zegel
uit erst moeilijk verk ri jgbaar is.
Voorts moet u or om denken, dat de moderne naam van de schelp, a fgebeeld op de 20 fr Comoren-zegel van 1962 Lambis scorpius (L.)
is. De e i genlijk ver oudordu n:J.o.m Pter:ocera scorpio staat nel op
do z egel , zoals u op do a fb eelding nog net kunt zien.
De m!ll1lonietnfdruk op de n ederlandse zGGel van 6 c (1962) is eon
foto van oen fossiol uit hot Zo'ól oGi sch Llus eUIJ t e Amsterdarn. Het
b otr eft oon i3 t eenstukjo met in het midden een nocatiove a fdruk
van Jll11ID2 nit es spino.tus dlOrb i Gny uit het Lias , Midden-Jura . In
do o rsnee i s de arrrrnoniet slechts 15 nU;1 Groot. ~-Janno e r u dez e zegel l nn[;zaam om zijn o.s draait, zi et u dG <nEl[;atieve a fdruk plotseling pos iti of wordon. Het is daarom aa rdi g t "\70G van de ze zecols , waarvnn een op de kop y in te p l akken: u ziet dLln Gelijktijdi G oon positievo en no[;atiove Qf d ruk.

Het kD.l1 ni et a nd ors of or zijn noc velo mens en , dio misschien
wel onb8\Tllst eon bi j zondera bel anGstollinG hebb en voor h et 10VITA
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ven in de zoe, voor do mal acol oGio of voor het houdon van eon
z~e-aqu~riUD, Daa r Goen i deo hobben hoe zij dozo bel anGstellin G
vordor kunnon ontvdkkel on . Zij ,'leton noC; niet van het bestaan
vnn oen Vit a r'b rin n en va:.l do mOGolijkhedon tot hot 10GGon vc..n
conto.ctE;~1 not anderen, dio eon {jolijk Goricht e bel<:mGstellinG
hobbon. rüss chi en 'kont u dorGol ijke porsonen. In iader Goval
woot u, ,vmt de Vi t o. Ni::trir.n biedt. U b€nt zodoende in staat a ndoren da,a r p.vor in te lichton . U kunt UV] voorlichtinG illustrer on door hot l nt en zion van uw e i Gon oxomplaar. ~7nar8chijnlijk
hobt u dit a ll es no[; niet vol doende boseft. Vie lnu, dat is becrijpolijk. I r::nor3, nu d,.:; Vita Lbrino. bijna 2 jo.ar a ls losbladiCe do cuQon t atio bestaat, is hot eiGenlijk pas Goed OOGelijk
over de botükonio orV2n oon oordoeI te vellen on ande ren op de
'."mc.rde ervan te riij zen. Door de Vita L'iarina in bredore krinc
bekondhoid to Goven draaGt u bovondion bij tot verstorkinG vnn
do positie orVQJ.1 . Dit 1dcor kont ton Coedo aan do DOGolijk heden,
dio ~, lloon door eon stoods Groeionde schare van belnncstollondon tot vornozenlijkinc kUl11}CJl1 konen . En dit is ,'Ioor hot belanG
van 0.11 0 abonn60s on dus ook vnn uzolf.
:rerft dc..o.roEl nieu\"Jo t:.bonnócs !
Slaact u urin éón of ~.lOo r nieu\'lo abonnóos to Ilorven, dan wordt
bovondion U'a r.lOoite boloond . Voor iodero nieu\"lo abonnóo, di o u
aL:.l1brenct, ontvQJ.1Gt u oon promie von f 2 . 50, zodra de niouwe
le:pcr hot abonnonontsL;old heoft betan.ld , Jo., indord'1Rd, dit betekent, dat u net 5 nieu\Jolineon UH eicon o.hnnnor,lOntsGol d hobt
teruGverdiend !
Eh nu aan (10 sleG
Hot zal naurJkeuric wor c.1en bij GehOUden, hOGvoel niou\iQ o.bonnóo.s ieder VEln u Ilo.nbronct . Dc\Qrvnn nordt oind
1966 do bo.lc.ns opcor:1Clc.kt . ~·:o."ror..? Onc1nt, (:o[;oon dio op c1ë:\t 0cenblik hooft C'ezo rc;cl voor de c rootE:to toonono V2n onzo lezorskrin G een oxtra cc ttro.ctievo boloniD L; üntv1.nct !
Geef dus c1uic'.ol ijk ec.n door nie c',o niou17o :1bonnn0, :i 8 ,'l,'l.nr:nhrn~ht. .
Va!l.. C10._I:QQQ;ç,tie.
IIet ,1. rtilcol 11 BioloC;ii3ch vurznnclen in binnen~, on buitenl and 11 is
vcr c1e r uitgo l opon c1o.n VJij h[\r1clon Gec~acht . .
Opdat de n i üuwe o.bonnées in 1966 niot hc.lvornoGo oon c.rtikel beeinnen, uoetaD vrij bovenGoDoend onc~er\'iorp nor; in 1965 booinc1ic;on .
U vindt d:::to.rc1oo r in do konondo aflevorinGen r:c.t neGr over v ol d'.'lork.
Vorschoi dono 2nc1ure intcrussanto onc:erncrpon zijn ochter reeds in
bOrio r kinc·
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