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EXCURSIES 

Programma 

De eerstvolgende excursie vindt plaats op 
zondag 9 november a.s . en best aat uit een 
bezoek aan de ka lkbranderij te Brielle. 
Verzamelen om 10 uur voor h et fabrieks
terrein. Zie voor verdere gegevens over 
de excursies het algemene overzicht op 
bladzijde 152. 

Vers l ag 

Excursie Yerseke 14 september 1969. 
De eerste excursie van dit seizoen was 
een suc ces . Het was weer een vang- en 
malacologisch e excursie. De weer somstan
digheden waren ideaal. De wi ndrichting 
was gun stig voor een zeer laag spring
laagwater, zodat dieren di e vrij diep 
onder de oppervlakte leven , b.v . zee
dahlia's, nu ook bereikbaar waren. De 
opkomst was zeer goed : 25 deelnemers . 
Voor het vangen van aquariumdieren 
kozen we ditmaal het golfbrekertje bij de 
z.g. Franse tra p. De b uit b estond o.a . uit : 
paling, zeedonderdpad, schol, bot, zee
naald, boter vis, zeegrondel, h eremiet
kreeft, strandkrab, steurkrab, portugese 
oest.er, w ulk , amerikaanse boormossel , 
witte boormossel , zeeanjelier, golfbreker
an emoon, zeedahlia, broodspons, gew ei
spons, brokkelster , voorts sponswier, 
rood h or entj eswier, knots wier, gezaagde 
zeeëik, suikerwier. 
Na een geznmenlijk kopj e koffie gingen 
we naar de sch elpenhopen van de kalk
fabriek. Er werden veel pliocene foss iel en 
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verzameld , o.a. uit de genera Ostrea, 
Cardita, Neptunea, Voluta, Astarte, Cor
bula, Turritella, Nassarius, Natica, Isocar
dia , Area, voorts een on gedetermineerd 
solitair levend koraaltj e en h aaietanden. 
Yerseke blijkt dus nog steed s een veel
zijdig excursieterrein, da t in aanmerking 
komt voor een geregeld b ezoek. 

Tj. 

TE KOOP AANGEBODEN 

Een in prima staat verkerende microscoop 
in h outen k ist. Vergroot 150, 300 en 600 x. 
Zonder verlichting. T evens doosje met 
12 preparaten. Prij s f 15.-. Belangstel
lenden gelieven te bellen (01730) 34510, 
A. K astelein te Delft. 

NIEUW SOORT KWEEKPARELS 

Een Rhod esisch e maatschappij beweert 
een nieuwe manier te hebben ontwikkeld 
voor het kweken van parels. Deze parels 
die slechts een twaalfde zullen kosten van 
de prijs van andere kweekparels, hebben 
volge ns de directeur van de maatschappij 
een paarsach tige gloed. (Haagse Courant) 

GESTRANDE DOLFIJN 

Op zondagmorgen 20 juli is op het Sche
veningse str and t er h oogte van de Wie
r ingsestraat een witsnuitdolfij n - Lage
n01"hynchlLs aLbi1"ost1"is Gray - aange
sp oeld. De dolfijn is tijdens het transport 
naar het dier enpark Wassenaar overleden. 
Vandaar is het dode dier over gebr acht 
naar het Natuurhistorisch Museum te Rot
terdam, a lwaar h et skelet zal worden toe
gevoegd aan de verzameling van dit 
museum. Voordat het echter zover is, zal 
er wel een half jaartje zijn verstreken. 
Dat we hier te doen hebben met een wit
snuitdolfijn, is blijken s mededeling van 
het museum buiten iedere twijfel. Deze 
soort is gemakkelijk te herkennen aan 
zijn korte snuit, die van boven wit is. 
Hieraan h eeft de soort zijn naam te dan-
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Boven: de gestmnde wit!1nuitdolfijn, ge
fotog7'afeel'd in het DieTenpaTk WassenaaT 
twee dagen neL de stTanding . Rechts: de 
duidelijk te ondel'kennen ,.witte smLit" 
van dichtbi). Fo to's C. Hoom jT. (Rijks
?nlLSeUm v an N at1mTlijke Histo?'ie te 
Leiden). 

ken. Het gestrande exemplaar was 
zulks in tegenstelling tot verschillende 
krantenberichten - een oud vrouwtje, 
nagenoeg zonder tanden. I-laar lengte be
droeg 2.57 m. Het ligt wel een beetje voor 
de hand, dat dit tandenloze vrouwtje 
slechts met grote moeite in staat is ge
weest haar eigen voedsel te bemachtigen. 
Normaal bestaat dit uit vis, maar ook uit 
schaaldieren en weekdieren, zoals inkt
vissen en schelpdieren. Helaas kon de 
maaginhoud van onze gestrande dolfijn 
niet meer worden onderzocht, aangezien 
de staat waarin de ingewanden verkeer
den, dit niet toeliet. 
Hoewel de witsnuitdolfijn ook wel eens 
in de Noordzee voorkomt, is hij een ty
pische bewoner van het noordelijk deel 
van de Atlantische Oceaan. De soort La
genoThynchus obliquidens Gill, die even
eens witsnuitdolfijn wordt genoemd, be
woont het noordelijk deel van de Grote 
Oceaan. In de wijde oceaan leeft de wit
snuitdolfijn als kuddedier. Kudden van 
meer dan 1000 exemplaren schijnen geen 
zeldzaamheid te zijn. 

W.F. 
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MUSEUM ROTTERDAM 

Hiervoor hebben we u verteld, dat het 
skelet van een gestrande witsnuitdolfijn 
zal worden opgenomen in de verzameling 
van het Natuurhistorisch Museum te Rot
terdam. Er zijn in dat museum voor u 
ook op ander gebied nog interessante din
gen te zien. Vermeldenswaard is vooral 
de collectie fossiele schelpen, maar ook 
'1ele recente soorten hebben een plaats in 
dit museum gekregen. Deze collectie biedt 
u de mogelijkheid om uw eigen schelpen 
te vergelijken. Indien zich daarbij proble
men voordoen, is men gaarne bereid u 
zoveel mogelijk te helpen. Het museum, 
dat is gelegen aan de Kastanjesingel 107 
te Rotterdam, is op werkdagen van 10-17 
uur en op zon- en feestdagen van 11-17 
uur geopend. Telefoon 010 - 183324. 

W. F. 
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