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Helemaal in het uiterste zuidwesten van Enge
land, in Cornwall, liggen aan de kust van Mount’s 
Bay twee bezienswaardige plaatsen: Penzance 
en Marazion, Zij liggen slechts een paar kilome
ter van elkaar en zijn daardoor gemakkelijk op 
een dag te bezoeken. Beide plaatsen hebben 
een zee-aquarium, zodat het voor de hand ligt 
deze tegelijkertijd in deze rubriek te bespreken. 
Dat geeft bovendien de mogelijkheid enige ver
gelijkingen te maken.

PENZANCE
Eerst het aquarium in Penzance. U vindt dat aan 
de haven in een gebouw met een uithangbord 
waarop staat „The Barbican". Dat woord heeft 
niets met een aquarium te maken, want het bete
kent vestingtoren en slaat dus op het gebouw 
waarin het aquarium is gevestigd.
De toegang bedraagt 70 pence. Behalve een 
aquarium vindt u er ook handwerkplaatsen en

Plattegrond van het aquarium te Penzance. Niet 
op schaal, k -  kassa; x -  de grootste aquarium 
bak, ongeveer 3,5 m lang; a -  een bak met grote 
kreeftachtigen, zoals de Europese langoest, Pali- 
nurus vulgaris Latreille; y  -  bak met kongeraal en 
een 7-tal hondshaaien; e -  estuariumtank met 
diverse soorten.

De haven van Penzance.
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The Barbican, Penzance.

een coffeeshop. Vanaf 10.00 uur kunt u er dage
lijks het gehele jaar terecht.
De aquaria bevinden zich voor volwassenen op 
ooghoogte. Voor kinderen zijn er opstapjes ge
maakt. De in de aquaria levende dieren zijn 
aangegeven met een tekening, waarbij zowel de 
Engelse als de Latijnse naam zijn vermeld. De 
ruiten zijn goed schoon, zodat alles duidelijk is te 
zien. Het enige dat mij stoorde, was het constan
te geluid van de pompen.

De bevolking van de kleine 20 bakken bestaat 
hoofdzakelijk uit vissen, hoewel ook ongewervel- 
den daarin zijn te vinden. Zie ook bij de platte
grond. Levende slakken heb ik niet gezien, Wel 
lege huisjes, maar dan kennelijk bij wijze van 
decoratie.

MARAZION
Het aquarium in Marazion is iets goedkoper: 
daarin komt u al binnen voor 50 pence. Boven
dien kunt u daar voor 10 pence een eenvoudig 
gidsje kopen; een dergelijk gidsje heb ik in het 
aquarium van Penzance niet gezien. Zwart-wit 
tekeningen worden daarin met enige tekst bege
leid.
Ook de ruiten van de bakken van dit aquarium 
zijn goed schoon, zodat de levende have duide
lijk is te zien. Deze bestaat uit vissen en onge
wervelde dieren. Hier heb ik wel levende slak
ken, ook naaktslakken, gezien. Bij de bakken 
hangen kleurtekeningen, waarbij uitsluitend de

Engelse namen zijn vermeld. Het aquarium her
bergt niet alleen dieren uit de Atlantische Oce
aan, maar ook uit de warmere wateren, zoals de 
schorpioenvis.
Het Marazion Marine Aquarium is gevestigd in 
een van de oudste gebouwen aan The Square. 
Het is evenwel alleen maar open gedurende het 
zomerseizoen van mei tot en met september, 
maar dan wel elke dag.

Wie met vakantie Cornwall bezoekt moet zeker 
deze beide aquaria niet overslaan, waarvan dat 
in Penzance net iets beter is dan dat in Marazion.

Plattegrond van het aquarium te Marazion. Niet 
op schaal, g  -  een ruim 12 m lange doorlopende 
bak met grote vissen, waaronder haaien; k -  kas
sa; z -  zaai met 14 bakken met kleine vissen, 
(naakt)slakken, jonge haaien en andere kleine 
zeebewoners.

vita marina zeebiologische dokumentatie jan.-mrt. 1988 musea/aquaria


