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Dit is dan alweer het laatste nummer van 
het jaar 1974, het jaar waarin we getracht 
hebben enige bijzondere betekenis toe te 
k enne n aan het feit, dat de Vita 10 jaar in 
druk was verschenen. In de eerste plaats 
is dit geschied door de om vang uit te brei
den en van 4 op 5 pagina 's te brengen . 
Vermoedelijk bent u daaraan a l weer zo 
gewend, dat het u nog nauwelijks opvalt. 
In de tweede plaats het congres, waa rop 
we in het nieuwe jaar op deze plaats nog 
terugkom en. Helaas h ebben we het werk, 
verbonden aan onze plannen, enigermate 
onderschat en daardoor de kleurige P ec
tinidae naar 1975 moeten verschui ven. 
Maar da t houdt u in iede r g val te goed. 
Hoe het ook zij , ons voornemen blijft e rop 
gericht u zo veel en goed mogelijke infor
matie te verschaffen over a lles wat met 
het zeeleven samenhangt en met een spe
ciale voorkeur voor die onderwer pen, die 
het beste bij uw hobby aansluiten . Aan 
dit voornemen zullen we ook het komende 
jaar met alle kracht werken, opdat de Vita 
nog interessanter en waardevoller voor u 
wordt. Wellicht, dat dit het voor u gemak
kelijker maakt om ook vrienden en k en
nissen te interesseren, zodat de kring van 
lezers steeds groter wordt. Wij spreken 
dan ook de hoop uit, dat we in vereniging 
het kom ende jaar de Vita in alle opzich
ten versterken mogen. 
Een voorspoedig 1975! 

De r edactie. 
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NIET ALLEDAAGSE VONDST 

Onze heer v. d . Sman, was op vakantie in 
Ierland en deed de volgende ongewone 
vondst. Op 28 juli 1974 a l snorkelende bij 
Ross Carbery in het graafschap Cork zag 
hij op 2,50 m eter diepte iets ongeveer 25 
cm uit het zand steken. Zijn nieuwsgierig
heid gewekt zijnde, gr oef hij het voorwerp 
uit, dat een groot stuk bot bleek te zijn . 
Thuis in Nederland kwam hij er achter 
dat het hier een stuk van het n eusbeen 
van de blauwe vinvis, BaLaenopteTu mus
cuhts CL.) betrof van recente aard. 

BIJDRAGE 1975 

In dit laatste nummer van 1974 moeten 
we ook een zakelijk puntje afhandelen en 
dat is u w bijdrage voor 1975. H et bestuur 
heeft zich over dit punt uitvoerig beraden 
en daarbij vooral acht moeten slaan op de 
als maar verdergaande kostenstijgingen. 
Niet a lleen die van de afgelopen jaren , 
maar ook die welke ons al voor 1975 zijn 
aangekondigd. Denkt u alleen maar aan de 
portikosten. Alles overwogen hebbende 
heeft het bestuur moet en besluiten om de 
jaarlijkse bijdrage t e verhogen tot f 17,50. 
De laatste maal werd de bijdrage ver
hoogd in 1970. Dit betekent na 5 jaar een 
verhoging van nog geen 20%, welk per
centage in werkelijkh eid nog aanzienlijk 
lager is, wanneer we r ekening houden m et 
de vergroting van de omvang en de ver
betering van de p apierkwaliteit. Verho
gingen zijn nooit leuk, maar we vertrou
wen erop, dat u onze beslissing in het bij
zonder tegen de achtergrond van andere 
veel grotere verhogingen voor allerlei za
ken, zult kunnen billijken. 
De penningm eester zal het op hoge prij s 
stellen, indien u uw bijdrage voor 1975 
ad .f 17,50 zo spoedig mogelijk wilt over
maken op postrekeningnummer 606100 ten 
name van de Stichting Biologia Maritima 
te 's-Gravenhage, onder vermelding van 
"bijdrage 1975" . Mocht u het oude bedrag 
al gegireerd hebben, zoudt u dan nog .f 2,50 
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willen bijbetalen. En willen degenen, die 
buiten Nederland wonen, of gireren of ge
bruik maken van een internationale post
wissel? Geen bankoverschrijvingen in 
verband met de aanzienlijke, daaraan ver
bonden kosten. 
Hartelijk dank voor uw begrip en uw 
spontane reactie! 

Het bestuur. 

KEGELROB IN DE OOSTZEE 

Omstreeks de eeuwwisseling bedroeg het 
aantal grijze zeehonden of kegelrobben, 
Halichoe1'us g1'ypus (Fabr.), in de scheren 
voor östergötland (Zweden) nog 20.000-
30.000. Naar schatting leven er thans in 
de gehele noordelijke Oostzee nog hoog
stens 500. Ondanks deze onrustbarende 
achteruitgang, mogen kegelrobben in de 
Finse en Russische wateren nog steeds 
worden bejaagd, aldus Panda nieuws. 

SCHELPENTENTOONSTELLING 

Tot volgend jaar herfst wordt in het Zoö
logisch Museum aan de Plantage Midden
laan 53 te Amsterdam een tentoonstelling 
"Schelpen en weekdieren" gehouden. Het 
zal u duidelijk zijn, dat zelfs een grote -
en het gaat hier om een betrekkelijk klei
ne - expositie slechts een zeer bescheiden 
deel van de vele schelpen kan laten zien. 
En dan hebben we niet alleen het oog op 
de vele bestaande soorten weekdieren, 
maar ook op de grote collectie, die dit 
museum bezit, maar welke collectie niet 
voor het publiek toegankelijk is. Men 
heeft evenwel een verantwoorde keuze 
gemaakt, waardoor men een goede indruk 
krijgt van de stam der weekdieren met 
zijn grote rijkdom en variatie aan soorten. 
Ook enkele meer zeldzame soorten zijn 
tentoongesteld. Bijzondere vermelding 
verdienen enkele laden met schelpen, die 
laten zien hoe men in de 18e eeuw de 
schelpen uitsluitend naar kleur en vorm 
en ongeacht de onderlinge relatie der 
soorten op uiterst artistieke wijze bij-
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WENST U EEN VOORSPOEDIG 1975 

eengroepeerde. Ook het levende dier ont
breekt op deze tentoonstelling niet, zij het 
dat het uitsluitend zoetwater- en land
mollusken betreft, ondergebracht in een 
tweetal aquaria en een terrarium. Maar 
indien u wilt genieten van levende zeedie
ren, kunt u het altijd weer boeiende Ar
tisaquarium, dat zich in hetzelfde gebouw 
bevindt, bezoeken. In ieder geval bevelen 
wij u een bezoek aan deze schelpen-ten
toonstelling van harte aan. De openstel
lingstijden zijn dagelijks van 9.00 tot 16.30 
uur, behalve op zondagen, wanneer u van 
13.00 tot 16.30 uur terecht kunt. De nor
male toegangsprijs bedraagt f 0,75 voor 
volwassenen en f 0,40 voor kinderen. 

SCHELPEN MUSEUM 

IN DE SCHULP 

NIEUWE ATLANTISCHE SCHELPEN PRIJSLIJST 

Voor de verzamelaars van Atlantische 
schelpen (Nederland, Bretagne, Spanje, 
Marokko) is het van belang te weten, dat 
door de schelpenshop van het Schelpen
museum een Atlantische schelpenprijslijst 
is uitgegeven, die ongeveer 200 soorten 
omvat. 
Belangstellenden kunnen deze prijslijst 
schriftelijk aanvragen met insluiting van 
f 0,50 aan postzegels voor de portikosten. 
Ook prijslijsten van leverbare Mediterrane 
en tropische schelpen zijn in voorberei
ding, doch gezien de omvang van de col
lecties, vraagt dit enorm veel tijd. Wilt U 
niet wachten, komt U dan persoonlijk om 
Uw keus te bepalen. Het museum en de 
shop zijn geopend elke zaterdag van 14 
tot 17 uur. 
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