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Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang van 
uw Vita Marina. We hopen, dat dit jaar 
in alle opzichten, maar in het bijzonder 
t en aanzien van uw hobby aan de ver
wachtingen zal voldoen. Daaraan ezn bij
drage te leveren zal het streven van de 
redactie van de Vita zij n. B ovendien zal 
alles in het werk worden gesteld om 
achterstand, zoals het afgelopen jaar t en
gevolge van het veeleisende artikel over 
de Pectinidae is ontstaan, zo veel m ogelij k 
te voorkomen. Om dit te bereiken ont
van gt u reeds thans het januarinummer 
1976, terw ijl u van het jaar 1975 n og drie 
nummers mist. Die kom en echter beslist, 
daar op k unt u ten volle vertrouwen . La
ter zult u zelfs van deze verwisseling 
niets meer kunnzn zien. Immers het l os 
bladige systeem biedt de mogelijkheid om 
de in de verkeerde volgorde verschenen 
bladzijden toch in de goede volgorde op 
te bergen. Dat geldt speciaal voor Veld
werk en de Varia Maritima. Wilt u daar 
evzn g oed op letten. De overige pagina's 
sluiten aan op hetgeen zich reeds in uw 
docum 2ntatie bevindt. 

Nog in een ander opzicht hopen we, dat 
het jaar 1976 een goed jaar zal worden. 
We denk en hierbij in het bijzonder aan 
het schelpenmuseum "In de Schulp", dat 
om verkeerstechnische redenen m oet wor
den verplaatst. Wellicht br ngt 1976 daar
voor een oplossing, die voor het onder
brengen van de zo langzamerhand tot een 
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b ijzonder geheel uitgegroeide collectie een 
waardige behuizing biedt en dan tevens 
de redactie bij haar taak een nog betere 
steun kan geven. U kunt ervan verzekerd 
zijn, dat wij u van de verdere ontw ikke
lingen op de hoogte zullen houden. 

Redactie 

MUILTJE IN TEGENAANVAL 

Dr. D . M. Pratt schrijft in Marine Biology 
(47 -49, 1974) , dat het muiltje, CTepidula 
fomicata (L.) twee methoden heeft om 
de aanval van UTosalpinx cineTea (Say), 
een tot de Muricidae behorende buikpo
tige die een slechte naam heeft als vijand 
van de oester en van de Amerikaanse 
oostkust evenals het muiltje ook naar 
Engeland is overgebracht, af te slaan. De 
eerste methode bestaat hierin, dat het 
muiltje de rand van zijn sch elp optilt, zijn 
kop ui tstrekt en met zijn raduia de voet 
van de aanvaller net zo lang bewerkt 
totdat deze zich terugtrekt. De andere 
methode bestaat uit het langzaam en ho
rizontaal als maar r onddraaien van zijn 
schelp totdat de daarop geklommen aan
valler tegen een of ander obstakel wor dt 
afgestoten. 

OPEN HUIS 

IN RIJKSMUSEUM TE LEIDEN 

In het Rijksmuseum van Natuurlijke His
torie te L eiden wordt op 17 maart 1976 
e2n open-huis-dag georganiseerd. 
Tijdens deze middag kan men onder 
leiding een deel van de collecties van het 
museum bezichtigen. In het a lgemeen 
worden geen kinderen beneden twaalf 
jaar toegelaten. Voor hen is - bij wijze 
van proef - een speciale middag georga
niseerd op 24 maart 1976. Kinderen dienen 
"onder geleide" te k om en. 
De open-huis-middag begint om 14.00 uur 
en de kaarten hiervoor zijn te krijgen bij 
de educatieve dienst van het museum, 
Raamsteeg 2 te Leiden. 
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BIJDRAGE 1976 
Overal om ons heen zijn de prijzen weer 
aanzienlijk gestegen. Ook voor onze stich
ting is vrijwel alles duurder geworden. 
En helaas ziet het er niet naar uit, dat dit 
beeld voor 1976 wezenlijk anders zal zijn. 
Reeds thans zijn voor het nieuwe jaar 
prijsverhogingen aangekondigd. Tegen
over deze wat sombere bespiegelingen 
staat een, zij het langzame, toename van 
de belangstelling voor Biologia Maritima 
en haar Vita Marina. Het bestuur heeft 
deze verschillende factoren uitvoerig ge
wogen en zich erover beraden op welke 
wijze kostenbesparend kan worden ge
werkt. Daarbij heeft het bestuur zich 
vooral voor ogen gehouden, dat tot het 
uiterste moet worden getracht de lasten
verzwaring van onze vrienden niet nog 
meer te vergroten. Het resultaat van dit 
beraad mag juist in deze tijd inderdaad 
verheugend worden genoemd. De bijdrage 
blijft voor 1976 op het oude bedrag ge
handhaafd: f 17,50. Inderdaad, uw post 
BM blijft in 1976 gelijk aan die in 1975, 
een waarlijk nogal ongewoon verschijn
sel. 
Wij menen aan deze verheugende mede
deling wel een verzoek te mogen koppe
len. Wilt u uw bijdrage zo spoedig moge
lijk voldoen door storting of overschrij
ving op postrekening 606100 ten name 
van de Stichting Biologia Maritima te 
Den Haag. U kunt daarvoor gebruik ma
ken van bijgesloten acceptgirokaart. Dit 
geldt ook voor onze vrienden in het bui
tenland. En mocht betaling via de giro 
vanuit uw land niet mogelijk zijn, wilt u 
dan gebruik maken van een internatio
nale postwissel? Vooral niet via een bank, 
omdat dan ons een naar verhouding aan
zienlijk bedrag aan administratiekosten in 
rekening wordt gebracht. Voor uw vlotte 
medewerking zal onze penningmeester u 
bijzonder erkentelijk zijn. 
Nog een ander verzoek. Zoals gezegd, een 
gunstige factor is een toenemend aantal 
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belangstellenden. Welnu, wilt u ook daar
aan meewerken? Er zullen vast en zeker 
nog personen zijn, die ondanks hun inte
resse voor de zeebiologie, de Vita niet 
kennen. Laten we hen zo spoedig moge
lijk opsporen en in onze gelederen opne
men. Helpt u mee? Het bestuur 

AANGEBODEN 

Aangeboden: Blennius pholis (6 ex.) en 
Blennius gattoTugine (1 ex.) . 
Gratis of in ruil voor Palaemon seT1'atus. 
F. Bretschneider, Van de Helststraat 38, 
Utrecht, tel. 030-515883 (na 19.30 u.) . 

TE KOOP AANGEBODEN 

Te koop aangeboden tegen redelijke prij
zen: Mammoetkiezen in de Noordzee op
gevist. Belangstellenden kunnen inlichtin
gen krijgen door te bellen 01874-866. 

K. Habraken 

BIJ UW STICHTING VERKRIJGBAAR 

• Herdruk Fossielenatlas (De fossiele 
schelp::m van de Nederlandse stranden 
en zeegaten). 
f 7,50 franco thuis. 

• Marien biologische publicatie no. 1: 
Suggesties voor een smaakvol verzorg
de collectie. (Overdruk Vita Marina 
uit jaargangen 1971 en 1972). 
f 3,50 franco thuis; f 2,50 afgehaald. 

• Oude jaargangen Vita Marina. 
1966 en 1967 f 10,-; 1972 en 1973 
f 12,50; 1974 f 15,-; alles per jaargang 
franco thuis. 

Bestellingen van het gewenste door stor
ting of overschrijving op postrekening 
6061 00 ten name van de Stichting Biolo
gia Maritima te Den Haag. 

INCOMPLEET NUMMER 

Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid bij 
de verzending een incompleet nummer 
ontvangen - u kunt dit controleren aan 
de hand van de inhoud - wilt u dan 
vooral onmiddellijk waarschuwen en niet 
wachten! 
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