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Inhoud: 

Trofee, die voor de beste inzenders van de Bio
mrt.-apr. 1982 mare Show uitgeloofd zijn, hopen wij in een vol

gend nummer af te beelden. Het zijn pr ijzen die 
ook arti st iek de moeite waa rd zijn . Naast de 2 

5 - geleedpoti gen 
16 - hol tedieren 

53 - 60 trofeën zu llen ook een aantal onderscheidingen 
27 - 34 worden uitgereikt aan inzenders. All es bij el-

23 - mariene fil ate lie 
24 - musea/aquaria 
29 - va ria mar it ima 

25 - 26 kaar een reden om maar eens mee te doen. 
9 - 12 Laat ons niet in de steek. Onder onze 1500 leden 

ISB N 0165 . 8980 

415 - 416 bevindt zich toch zeker een respectabel aanta l 

dat collecties bezit. welke echt wel gezien mo· 
gen worden. 
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Nationaal Congres 
1982 
Sinds kort is Biologia Maritima in het bezit geko
men van een profess ionele offsetmachine, waar
mee wi j in staat zijn veel van ons benodigde druk
werk op "eigen pers" te drukken. De Vita Mari

na wordt nog steeds uitbesteed -voor kleu ren
druk is bij zonder veel vakkennis nodig- maar het 
Cong resprogramma en ook het andere cong res
drukwerk als toegangskaarte n, formulieren enz. 
is eigen we rk , waar we toch wel een beetj e trots 
op zijn. 

De Biomare Trofee alsmede de Biomare Jeugd 

vita marina zeebiologische documentatie 

Weest daarom niet beschroomd en kom er mee 
voor de dag. De eerste schapen zijn reeds over 
de dam, maar we zouden er een echt succes van 
willen maken. Wat buiten landse clubs kunnen, 
dat kunnen onze ve rzamelaars toch zeker ook . 
Laat eens zien wat U van onze mooie hobby 
heeft weten te maken. Wie weet valt U de Bio
mare Trofee ten deel. Echt wel een Trofee om 
trots op te zijn. 
Onder de deelnemers aan het congres zal een 
schelp van "klasse" worden verloot. Helemaal 
gratis, want het nummer op Uw toegangskaart is 
Uw lotnummer. Bovendien krijgt iedere congres
ganger een aardig aandenken. 
Nog meer redenen nod ig om van de partij te wil 
len zij n? 

Tot ziens op 17 oktober in Den Haag. 
De congrescommissie 

Gevraagd 
Wie heeft nog oude jaargangen van ae Vita lot 
en met 197 1 en jaargang 1973? Elke van deze 
oude jaargangen is welkom bij Rona id Pouwer , 
Vee rseweg 175, 4332 BE Middelburg, telefoon 
01180 - 16030. 
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Uit de vloedlijn 

Ronaid Pouwer maakt melding van een aantal 
vondsten aan de Nederlandse kust. Hij wijst er
op, dat aan het einde van het strandje bij Rithem 
vrijwel altijd fijn materiaal aanwezig is, waarin 
nog wel eens leuke dingen zijn te vi nden. Niet al
leen fossiel, zoals Emarginu/a reticu/ata J. So
werby en een juveniel exemplaar van Neptunea 
antiqua carinata (Pennant), maar ook enkele 
muizeoortjes - Phytia myosotis myosotis (Drapa
naud) en Phytia myosotis denticu/ata (Montagu)_ 
De Kaloot, hoewel door dijkaanleg en industrie 
ernstig aangetast, beschouwt hij nog steeds als 
fossielenparadijs. Hij vond daar op 16 septem
ber 1979 o.a. een 4,8 cm hoge Ceratostoma 
(Ocenebra) erinaceum (L .) en Liomesus da/ei (J. 

de C. Sowerby) en op 20 februari 1980 Epitonium 
(Epitonium) fronducu/um (S.V. Wood) 
Op 20 september 1980, na een periode van 
stormachtig weer, trof Ronaid bij Oostkapelle 
tussen de 2e en 3e strekdam in de richting van 
Oranjezon (gerekend van de overgang Duinweg) 
enkele bossen riemwier aan met daarop twee le
vende exemplaren van He/cion pellucidum (L.). 
U ziet, er is toch meermalen nog wel iets leuks 
op het strand te vinden. 

Preparen van keverslakken 
Naar aanleiding van het artikel over het prepare
ren van keverslakken kregen wij van de heer 
Sman een opmerking over een kleine verbete
ring in de prepareermethode van keverslakken. 
Om de keverslakken tijdens de conservering in 
de formaline en ook tijdens het droogproces 
goed vlak te houden worden de dieren op een 
glasstripje of een ander materiaal, b.v. plexiglas , 
met garen omwikkeld Bij dit omwikkelen bestaat 
echter de mogelijkheid dat het garen de stekels 
op de zoom rondom het dier beschadigt of in
sn ijdt. Daarom is het een goede tip om de dieren 
in de lengte met garen te omwikkelen en niet 
overdwars. 
Bedankt voor de tip. Het is maar een kleinigheid, 
maar wel belangrijk. 

vila marlna zeebiologische documenlatie 

Cypraea marginata 
Cypraea marginata Gaskoin, 1848 is een zeldza
me kaurie. Meer dan 100 jaren was deze soort 
slechts bekend van het holotype, dat zich in het 
British Museum (Natura l History) bevindt. Eerst 
in 1961 heeft Crawford Ca te het bestaan van een 
tweede exemplaar gemeld. Dit bevindt zich, al
dus William E. Old in NYSC-Notes (no. 278, janu
ari 1982) in het American Museum of Natural 
History, welk museum onlangs een groot deel 
van de Cate-verzameling verwierf. Nadien is de
ze soort, die leeft in de diepere wateren van Z.W.
Australië, door duikers meermalen verzameld, 
ook levend. 

Zeehondencrèche 
Op 21 december 1981 vierde de bekende zee
hondencrèche van Lenie van 't Hart in Pieterbu
ren (Noord-Groningen) haar 10-jarig bestaan. 
Aanvankelijk in een badkuip in de tuin, maar nu 
in een echte crèche met een ziekenhuisje en bui
tenbassins worden de zeehonden liefderijk opge
vangen. AI vele zeehonden uit binnen- en buiten
land zijn vandaar gezond in de natuur terugge
keerd. Dat kan pas na een langdurige medische 
behandeling. Het is echter niet alleen een nutti
ge, maar ook een kostbare zaak. Wilt u in die 
kosten bijdragen , dan kan dat via rekeningnum
mer 31.60.04.936 van de Rabobank te Eenrum. 

100 jaar Artis-aquarium 
1982 is voor het Artis-aquarium een jubileum
jaar. Wij hopen daarom in een volgend nummer 
het een en ander over dit zo bekende aquarium 
op te nemen in onze rubriek musea/aquaria. 
Maar hier delen wij u mede, dat ter gelegenheid 
van het jubileum van 18 juni tot en met 12 sep
tember 1982 in het aquarium een tentoonstelling 
wordt georganiseerd van de originele aquarellen 
van de plaatjes uit de Verkade albums 'Mijn 
Aquarium' en 'Zeewateraquarium en Terrarium'. 
Daarna van 17 september tot en met het einde 
van het jaar 1982 volgt een tentoonstelling over 
onderwaterfotografie met onder andere werk 
van Ruud Rozendaal. 
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