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BABYDOLFIJN 

Voor he t eer s t in de geschiede nis is in 
Nederland een dolf ijntje geboren. Deze 
bijzondere gebeurte nis h eeft p laats gevon
den in de vroege morgenuren van 18 mei 
j.l. in h et dolfin ari um te Harderwijk. De 
bevallin g, die zich onder water afspeelt , 
is voorspoedig verlopen . Moeder P eppie 
_ evenals de vader al sinds 1965 in 
Harderwijk - e n zoonli ef Victor maakten 
het aanvankelijk uitst ek end. Helaas h eeft 
dit slechts een week geduurd. Tot grote 
te leurstelling van iedereen is de jong
geboren e plotseling overleden, hoewel h et 
goed gro eide e n k ennelijk kerngezond 
was . V ermoedelijk te ngevolge van een 
ongelukkige aanraking kan de jonge dol
fijn ademnood h ebben gekregen en ver 
volge ns zij n verdronken. Misschien dat 
sectie hierover nog n ad er e opheldering 
kan geven. Indien daardoor de ver onder
stelde doodsoorzaak wordt b evestigd , moet 
daaruit wellich t de conclusie worden ge
trokken, d at gelet op de naar verhouding 
beperkte ruimte jonge dolfijnen dag en 
nacht b ewaking behoeven. 

LEUKE VONDSTEN 

Tijdens een strandwandeling op 7 a pril j.l. 
vond ik nabij BaJlum op Ameland een 
gaaf exemplaar van een schelpj e, Philine 
apeTta (L.). De volgende d ag vond ik bij 
paal 16, Buren Ameland, v ier double tten 
en een losse k lep van d e sa belschede, 
Pha xas pe!l.1(cidtLS (Pennant). De sabel
sch eden lagen a lle in h e t gruis. De wind 
was a l een week lang ONO geweest. 

L.K.H. 
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SHELL- SCHELPEN 
H et zal nauwelij ks nodig zij n uw aandacht 
n og te vestigen op de reclame-actie van 
de Shell: schelpen als geschenk bij ben
zine . I n hoofdzaak gaat h et hierbij om 
schelpen , die niet tot ons faunagebied be 
h oren . Teneinde u de mogelijkheid te ver
schaffen de gekregen schelpen ook te de 
termineren, geeft Shell tevens een b oekj e 
ui t onder de titel "Schelpen uit de wereld
zeeën". dat samen met een plastic ver
zameldoos voor f 0,75 bij de Shellpompen 
is te verkrij gen. D eze actie is toe te 
juichen omdat daardoor de aandacht van 
h et grote publiek wordt gevesti gd op de 
enorme vormen- en k leurenrijkdom van 
schelpen. Het betekent natuurlijk niet, dat 
ieder een die op deze w ijze in h et bezit 
komt van enkele schelpen zich tot serieus 
verzam elen geroepen voelt . Wil de r e
clame-actie het enthousiasme daartoe 
aanwakkeren, dan is er zeker een vervolg 
nodig in de vorm van een verdere b ege
leiding en informatie. Het is b egrijpelijk 
dat de Shell daaraan weinig ka n doen. 
Daarom hoopt de Stich ting in sam en
werkin g met anderen op de actie te kun
n en inhaken . Hoe aardig de actie op zich 
zelf ook is, h et maakt eigenlijk een wat 
primitieve indruk, waarbij we echter in 
h et oog moeten houden , da t er slechts 
spr a k e is van een eer ste kennismaking. 
Geen vindplaatsverm eldingen , no g we l 
een s een wat gebleekt of zelfs besch adigd 
e x emplaar en van de tweekleppigen steeds 
slechts één k lep. Niettemin zull en ook 
velen onder u soorten tegenkomen, die zij 
n og niet in hun ver zameling h ebben en 
die zij ondanks de onvolkomenheden toch 
maar opnemen. Indien u r eeds een beetj e 
schelpenkollektie bezit, zult u ook met d e 
plastic ver zameldoos niet direct r aad we
ten. Misschien een tip hiervoor . Kan d e 
d oos n iet dienst d oen bij het sorteren va n 
gruis? In d e dek sel het te sort eren mate
riaal en de uitgezochte schelpen in de 
vakjes van d e doos . 
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VAKANTIE-ERVARING 

Mogen wij nog eens een beroep op u doen 
om de redaktie op de hoogte te stellen 
van uw zeebiologische ervaringen tijdens 
de vakantie. Gedurende het afgelopen 
jaar hebben wij inderdaad meer gegevens 
over vondsten en waarnemingen doorge
kregen. Laa t dit voor u een aansporing 
zijn om ook iets van u te laten horen. 

Red. 

STAD ONDER DE ZEESPIEGEL! 

De eerste stad onder water ter wereld 
zal ontstaan op 60 meter diepte in het 
meel' van Bracciano, op 42 kilometers ten 
noordwesten van Rome. Dit project, zon
der precedent, wordt uitgewerkt door een 
groep technici en doktoren naar het ini 
tiatief van de school "Marco Polo" voor 
kikvorsmannen te Rome. In mei zal met 
dit project een begin gemaakt worden. 
Men gaat allereerst een tunnel onder wa 
ter bouwen die vanaf de oppervlakte zal 
uitkomen op een diepte van meer dan 150 
m eter, midden in het meer, dat een opper
vlakte heeft van 57,5 km.~ Daarna gaat men 
over tot de bouw van twee "vaste" labo
ratoria en een paar appartementen voor 
de onderzoekers die enige tijd onder water 
zullen wonen. Hiervoor hoopt men - al
dus de promotoren van het project -
financiële bijdragen te krijgen van de 
wetenschappelijke instituten en instel
lingen in Italië. Een kleine onderzeeboot 
die een diepte van 160 meter kan be~ 
reiken, zal de verbindingen tussen de la
boratoria en de woningen regelen . Een 
eerste stap naar de stad onder zee? 

TE KOOP AANGEBODEN 

Coloured Illustrations of the Shells of 
Japan, deel I, door Tetsuaki Kira (Japanse 
editie). In goede staat. Prijs f 25,-. 
Mevr. de Lanoy Meyer, Noolseweg 16, 
Blaricum. Tel. (02153) 3717. Idem met één 
kleurplaat los. W. Fabel', van Alkemade
laan 920, Den Haag, tel. (070) 551245. 
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OVERLEDEN 
Onlangs bereikte ons het droeve bericht 
van het overlijden van ons lid, de heer 
mr. H. Giltay te Den Haag. Zijn nabe
staanden betuigen wij met dit verlies 
onze welgemeende deelneming. 

Het bestuur. 

SCHELPEN MUSEUM 

IN DE SCHULP 

GESLAAGD VERKOOP'VEEKEND 

Het schelpenverkoopweekend van 22 en 
23 mei j.l. in het schelpenmuseum In de 
Schulp" gehouden, is weer een" groot 
succes geworden. Ruim vóór het uur van 
opening stonden de van ongeduld pope
lende schelpenverzamelaars reeds buiten 
te wachten. Honderden soorten lagen in 
al hun glinstering op de verzamelaars te 
wachten. Meer dan 150 bezoekers hadden 
het gastenboek getekend en één van hen, 
de heer W. Overbeek uit Amsterdam, is 
na loting de gelukkige bezitter geworden 
van een enorm groot exemplaar van 
Lambis tnmcata (Humphrey). De schelp 
is hem onmiddellijk toegestuurd en be
tekent naar wij hopen, een waardevolle 
aanwinst voor zijn kollektie. 
De volgende aankondiging voor een schel
penverkoopweek-end kunt u verwachten 
nadat wij van onze Japanse verzamelreis 
zullen zijn teruggekeerd. In de plannen 
voor de verzamelreis is een kleine wijzi 
ging gekomen. B. Entrop vertrekt reeds 
op 25 juni naar Japan, zodat de totale ver
zamelperiode nu ongeveer 7 weken is ge
worden. Onze verwachtingen zijn hoog ge
spannen. 

MUSEUM GESLOTEN 

U gelieve er rekening mee te houden, dat 
het museum wegens onze reis naar Japan 
tot en met 14 augustus gesloten is. Daarna 
bent u weer van harte welkom. B.E. 
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