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OCEAANVERVUILING 

Steeds vaker en ook s teeds n adrukkelijker 
kl inkt de waarschuw in g, da t we m et de 
ver vuiling van on ze zeeën en oceanen op 
de verk eerd e weg zijn. Korte tijd geleden 
heeft de Noor se on tdekkingsre iziger 
IIeyerdahl tijden s zijn tocht m et een 
pa pyr usboot over de Atlan tisch e Oceaan 
geconstateer d , h oezeer h et oceaanw ater 
artn de opperv lakte verv uild was . Heyer
da hl sprak over soep m et balletj es, daar
bij doelende op sam en gek lonterd vuil. 
Zeer onlan gs h eeft de beroemde F ranse 
oceanograaf Cousteau het een en ander 
verteld over zij n r eis van dri e en ha lf 
jaar over all e wer eldzeeën. I-l i.i ver
klaard e, dat a ls gevolg van de verv uilin g 
he t leven in de oceanen r eeds m et 40% 
is verm inderd . H et k linkt a llemaal lugu
ber , m aar h e t zijn toch waarlijk ni et de 
eer st en de b esten , di e hun eigen w aarne
mingen on thull en . 

SCHELP ENEXPOSITIE IN 
ROTTERDAM 

In het Na tuur Historisch Museum aan de 
K astanj esingel 107 te Rotterd a m wordt 
van h a lf oktober to t ha lf d ecember een 
sch elpententoonstell ing gehouden. De 
klemtoon za l liggen op d e sch oonheid van 
de sch elp. De ex posit ie is extr a de moeite 
waar d d oor de aa nw ezigheid van enk ele 
zeer zeldzame soorten, zoals Conus gloTia
mCL1-is Ch emnitz, P let17-otomaTia n lmphii 
(Sch epman ) , P lew-otomaTia himsei (Pils
bry ). De ten toon stell in g is te bezichtigen 
op weekdagen van 10- 17 uur en op zon
dagen van 11- 17 uur . 
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SCHELPEN VAN IJMUIDEN 

Op 26 oktober en 23 n ovember 1969 h eb 
ik, zoals ik w el vaker doe, wat fijn aan
spoelsel en schelpengruis verzam eld even 
ten zuiden van d e Zuiderpi er te IJmuiden. 
Op d e eerstgen oemde d a tum stond er een 
vrij stevige w estelijke tot zu idwestelij k e 
w ind - vermoedelijk - windkracht 7 ; 
de andere dag was h et vrij stil w eer , 
maar de dagen er voor h ad het eer st zwaar 
gestor md gevolgd door een h a rde ooste 
lij ke wi n d. Beha lve de normale soorten , 
zoa ls Ma ctTCl cOTaHina cineTea Montagu, 
Sp isula s71b tnmcata (Da Costa ), Abm a l ba 
(W. Wood) , w elke bij honder den levend 
op h e t strand lagen, t rof ik ook a l geen 
onbek ende soorten a ls Polinices catena 
CDa Costa ) en P . polianus (Della Chia je l , 
Epitonit17TL clathTus CL. ) en NassaTius 
Teticulatus (L.) aan m et de r egelmaat van 
d e k lok . Maar tevens h eb ik de voor ver
zam elaars altijd de moeite waard zijnde 
volgend e soorten aangetroffen: 

N lIsslu ius rrlirula l uJ var. 
mall/mil/afa ( Risso ) -

Lora ( urrÎt: ll la ( M on tag u ) 

trapg ::- v::- I 

Occ ll cb ra l' r i t((lCl' 1lJ (L. ) 
Snxi c(l{Iclla jdfrl')'S ; 
\o\'inc k\\'orth -
? L am (' lfa r;a jJ rrsp i clIa ( L . ) 
[ orll ll J sl/ hearinn /us 
(IVIo ntn gu ) -
Phnxas peff /l c irl ll J ( Pcnnant ) 

2 x 

7 x en C\ '~nzovc l c 

fragrn c:1 tcn 

I x ( ie ts bcsc h:1d igd ) 

10 x l oss ~ kleppen en 

1 x doublet 
I x ( ie ls beschadigd ) 

I x 

s3 bdsch: <k - I x le ve nd 
P h i/ jr/ (! apc r{(I ( L. ) - sc hepje 2 x laa ts te wi nd ing 

C h rysallida d ec llssfl {a 

( M onlagu ) - 3 , 

ie ts b: schadigd 

De soor ten Lora en Saxicavella beide in 
allerlei afm etingen van groot to t klein . 
Hoew el i k dit niet m et zek er h eid durf te 
stellen , h eb ik het v ermoeden , dat door 
de ver len ging van de zuiderpier een be
paalde str oming is ontstaan, die zeer veel 
mater iaa l even bezuiden deze pier afzet. 
Een vermoeden temeer voor het bestaan 
van d eze stroming h eb ik doordat het mij 
is opgevallen , da t h e t strand tot aan 
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Zandvoort toe een duidelijke afkalving 
vertoonde. Op sommige plaatsen wel 80 
tot 100 cm. Maar het kan ook zijn dat dit 
door het stormweer is veroorzaakt. 
Ook later heb ik op dezelfde plaats we
derom succes gehad. Zo vond ik op 5 mei 
1970 enkele doubletten van Phaxas pel
lucidtLS (Pennant), syn. Ctûtellus pelluci
dus (Pennant). En ook dat is stellig de 
moeite van het vermelden waard. 

R.W.B. 

FOTO- EN DIA-WEDSTRIJD 

Wellicht hebt u tijdens uw vakanties op 
T erschelling foto's of dia's gemaakt. Mis
schien zijn daaronder fraaie opnamen, ge
schikt om volgend jaar tijdens de exposi
tie 'Natuurbehoud op Terschelling' te 
worden tentoongesteld. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat een foto of dia u in aan
merking doet komen voor een prijs. Wilt 
u meer weten over deze foto- en dia
wedstrijd, die wordt gehouden onder het 
motto 'Natuur op Terschelling', s telt u 
zich dan schriftelijk of te lefonisch in ver
binding m et het Natuur Historisch Mu
seum, Postbus 5, W est-Terschelling, tel. 
(05620) 2390. Misschien hebt u succes. 

ALIKRUIKEN ALS LEKKERNIJ 

Gedurende de laatste jaren heeft Ulster 
- behalve door zijn onlusten - ook naam 
gemaakt onder de liefhebbers van ge
rechten met zeedieren. Naast de krab is 
h et vooral de gewone alikruik, LittOTina 
littoTea (L.), die de weg naar de keuken 
h eeft gevonden. Ook elders, zoals in 
Frankrijk en eveneens op sommige plaat
sen in ons land, wordt de alikruik gekookt 
of gebakken als een delicatesse be
schouwd. In Ulster is de a likruik de laat
ste tijd in het bijzonder bij de toerist in 
lrek. Hij vormt niet alleen een smakelijk 
en voedzaam eten, maar is ook goedkoop. 
En dan spreken we nog niet eens over 
het belang van onze gezondheid, dat ook 
al door het eten van alikruiken schijnt 
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te worden gediend. In ieder geval dateert 
de belangstelling voor de alikruik als 
voedsel of lekkernij al van jaren her. 
Tijdens verschillende opgravingen zijn 
grote aantallen lege schelpen van alikrui
ken ontdekt. Mocht u als kampeerder zelf 
een gerecht van alikruiken willen samen
stellen, dan kunt u het beste de berei
dingswijze van de plaatselijke bevolking 
eens afkijken. Het is erg populair om een 
dagje naar de kust te komen, alikruiken 
te verzamelen, ze vervolgens zeer goed in 
zout water te spoelen en tenslotte te ko
ken in een pan zout water boven een zelf 
van aangespoeld hout gemaakt vuur. Het 
toevoegen van een beetje zeesla, Ulva 
lacttLca L., zorgt voor een extra vleugje 
aroma. Tenslotte worden de alikruiken 
gegeten met bruin brood en boter. (Ulster 
Commentary) 

TENTOONSTELLING DE WADDEN 

De vorige maal hebben wij u een interes
sant boek O'ler onze Wadden mogen aan
kondigen: een portret van dit onvolpre
zen natuurgebied. Thans kunnen wij uw 
aandacht vestigen op een tentoonstelling 
over hetzelfde gebied in het Zoölogisch 
Museum, Plantage Middenlaan 53 te Am
sterdam. Hopelijk draagt ook deze ten
toonstelling weer iets bij tot het besef, 
dat de Wadden wegens hun enorme 
belang als natuurgebied niet vernietigd 
of verpest mogen worden, maar daaren
tegen tot iedere prijs behouden dienen te 
blijven. Recreatie kan nu mooi naar het 
IJsselmeer, aangezien aan nieuwe grond 
voor de landbouw geen behoefte meer 
blijkt te bestaan. Een bezoek aan deze 
tentoonstelling biedt u meteen een goede 
gelegenheid het aangrenzende en altijd 
weer boeiende Artisaquarium te be
zoeken. Ook de tuin, - helaas levert het 
voortbestaan daarvan ook al moeilijk
heden op - is zeker de moeite waard. De 
tentoonstelling De Wadden is dagelijks 
tot 17.00 uur geopend. 
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