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TRIVlA'S 

Bijna elke schelpenverzamelaar k ent ze 
wel, die horentjes die eruit zien als 
kleine, sterk geribde kaurischelpen. 
De trivia's worden ook wel koffieboontjes 
genoemd, omdat de vorm en grootte hier
aan doet denken. Er komen op de wereld 
ongeveer honderd soorten voor, maar in 
Europa slechts drie. In Nederland spoelen 
ze slechts zelden op het strand aan, maar 
wel k om en ze vrij algemeen voor tussen 
de pliocene schelpen uit de Westerschelde. 
De trivia's gebruiken sp eciaal manteldie
r en (Tunicata) als voedsel. 
De eierkapsels van de trivia's die de vorm 
van een bol f lesje hebben, worden door 
deze dieren diep in het lichaam van een 
m anteldier gelegd, waarbij alleen de bo
venkant van de hals naa r buiten steekt. 
Omdat de trivia's de Tunicata zowel als 
v oedsel als voor de voortplanting nodig 
h ebben, komen ze slechts op plaatsen 
voor, waar Tunicata aanwezig zijn. 

Ir. M. M. 

r,'OSSIELE PARELS 

Geologen uit L eningrad hebben tijdens 
een experiment in de Gobi-woestijn 
(Sowjet-Mongolië) parels van zoetwa
tersch elpen gevonden waarvan de ouder
dom tussen de 40 en 180 miljoen jaar ligt. 
De doorsnee van deze juweeltjes is ge 
middeld 2);2 millimeter. De vondst wordt 
als een nieuw bewijs beschouwd voor de 
stelling, dat het Centraal-Aziatisch e ge
bied eens een geweldig binnenmeer 
was, vanwaar grote rivieren in d e rich
ting van de Stille Oceaan stroomden. 

TEL DE TANDEN 

Niet ied ere sch elpen ver zam elaar za l een 

VITA T\ IA RI NA - Zeebio logische doc umen tat ie 

collectie van monstruositeiten of afwij
kingen willen aanleggen, maar meestal de 
voorkeur geven aan mooie gave schelpen. 
Toch behoeven afwijkingen niet altijd ten 
koste te gaan van de schoonheid en ze 
kunnen juist bij de zeldzamere soorten 
interessante exemplaren opleveren. 
Dat ondervond ik toen een lang gekoes 
terde wens van mij in vervulling ging, n.l. 
de aankoop van een fraai 233 mmo lan g 
exemplaar van Tibia fusus Linne, die ik 
altijd om zijn ranke schoonheid bewon
derd had. 
Toen ik thuisgekomen mijn kostbare aan
winst nog eens goed bekeek, v iel mij 
plotseling iets bijzonders op. 
Onbew ust was ik in het bezit gek omen 
van een bij zonder exemplaar, n1. m e t 6 
tanden, terw ij l volgens de literatuur het 
n ormale aantal tanden 5 is en 6 tanden 
zelden voorkomt. 
De 4e tand van beneden bestaat nu ui t L: 

tanden , van normale lengte, maar iets 
dichter bij elkaar dan de andere tanden. 
E en interessante afwijking dus, maar geen 
stor ende misvorming. 
L ater h eb jk alle exemplaren van deze 
schelp in hel schelpenmuseum "in de 
Schulp" er op na gekeken maar geen 
schelp met 6 landen kunnen vinden, zo 
d a l mijn sch elp een uitzondering vormt 

G.W.N. 
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GRIFFELZEEËGELS 

Dikwijls treft men in schelpenverzame
lingen ook wel enkele vertegenwoordigers 
aan van andere groepen van zeedieren, zo
als stukken koraal, zanddollars en zee
sterren. 
Meestal is hierbij ook een exemplaar van 
HeteTocent1·otus mammillatus Brandt, de 
griffelzeeëgel, die met zijn dikke bruine 
witgeringde stekels, die 10 tot 12 cm. lang 
kunnen worden en waarmee men op een 
lei kan schrijven, sterk afwijkt van de 
meeste andere zeeëgels met hun scherpe 
stekels. Het is daarom misschien wel in
teressant te weten hoe dit dier leeft. 
Het komt veelvuldig voor in de Indo 
Pacific, waar wij hem in de brandings
zone moeten zoeken. 
Echter niet op de rotsen, maar er in. 
Hij behoort nl. tot de borende zeeëgels 
en veroordeelt zichzelf tot levenslange 
gevangenschap. 
Het jonge d ier boort met zijn sterke dikke 
stekels een holle in de rots om zich tegen 
d e branding te beschermen. 
Wanneer het dier groter wordt maakt het 
zijn hol steeds wijder, maar de opening 
waardoor vers water en voedsel naar bin
komt blijft nauw, zodat het dier goed be
schermd in een eigen gebouwde cel leeft. 
Als we nog eens in de gelegenheid ko
men zelf griffeJzeeëgels te gaan zoeken 
moeten we dus niet op maar in de bo-
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dem zoeken en een stevige beitel mee
nemen. 

G.W.N. 

RECTIFICATIE 

Er is een fout geslopen in de paginering 
van het hoofdstuk Weekdieren algemeen. 
In de vorige aflevering ontving U de pa
gina's Weekdieren algemeen 33 en 34. Dit 
moet echter zijn 37 en 38. Misschien wilt 
U zelf de paginanummers even rectifi
ceren. Hartelijk dank voor de moeite. 
En als de journalistieke duivel je op de 
hielen zit, dan doet hij het goed. Bij de 
binderij, die de perforatie aanbrengt in de 
pagina's, heeft men een fout gemaakt bij 
het afsnijden van enkele pagina's, waar
door deze enigszins smaller zijn geworden. 
Excuses namens de binderij. Zij zullen 
hun uitel'ste best doen dit in de toekomst 
te voorkomen. 

ZEE EN STRAND 

Van 27 april tlm 1 september 1973 zal in 
het Gronings Natuurhistorisch Museum, 
Agricolastr. 9, Groningen, de tentoonstel
ling "Zee en Strand" gehouden worden. 
Op deze tentoonstelling kan men naast 
foto's, tekeningen, preparaten e.d. ook 
aquaria met levende zeedieren en wieren 
bezichtigen. Tevens staan er twee mikros
kopen, waardoor men zelf de allerklein
ste planten en dieren uit de zee kan be
kijken. Bovendien worden el' regelmatig 
dia's geprojecteerd. 
Het museum is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30- 17.30 uur en op 
zaterdagen van 14.00-17.00 uur. Op zon
en feestdagen gesloten. Entree: kinderen 
tot 12 jaar f 0,25, volwassenen .f 0,50. 

EEN WRANG MOPJE 

Hier volgen de kwikstanden: mosselen 
plus twee, kabeljouw plus drie, haring 
plus één. 

Uit: Sportduiker. 
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