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Stel lig zal er ook in UV! zeeaquariurJl Viel eens iets bij zanders 
Gebeuren . Het behoeft nOG niet eon s zo iet s heel b i j zanders te 
zijn om toch de moei to van het vo.stleu;en \'JO.é:lrd te zijn . 
1'lanneor U zel f genoten hebt van hot bijzondere voorval in U1;/ 

o.quQr iwn, \7el , l Qat dan ook anderen hiervQn mee[;811ieten on/of van 
leren door ons Uw wet2TnGming toe te sturen . Desnoods gewoon in een 
brief va rEl , 'Ietarin U vertelt, \1Qt er p recies gebeurde . ';Jij zull en 
d2t ,Jel in ccm klein .:lrtilwl tjo persklao.r maken voor deze rub r iek . 
Zegt U dus mde.r niut, dat U Geon schrijver bent, lJO.nt i edoreen kan 
toch 1':01 22n een etnder vertell en, ':'iat e r in zijn bak gebeurt . 
ITu 5 logt U het m;letr op dezel fde vortcll encto mo.nior vast . 1;lij doen 
de rest . . 
Dit ko.11 oen QQrdige rubriek nordon , riQar::liln vooral de zee- lqUQ
rio.ners veel zullen hebben . Zij loren VCll1 clk.:::.o.rs 1,F12rnemingon, 
vrClGon, 1,1Ooilijkheden, vondston, onz . 
i'i'::1!'.r dClt lwn natuurlijk 2,lloon, i ndien de aquél rio.nors zich 00k 
\lillon inspannon om ons onder veel naClrner:ünGen t e bedol von . 
Hoe lîloer, hoe beter . 
Do.t ook strandvonc1::::ton of veldn:J.o.rnODing~n hartel ijk wel kom zi jn 
moge uit de biteJ. van de rubri ek blijken . 
Gel ooft U mij, cr staat zeor voel in do boeken , mQ3r or bli jft ook 
voor hen, die rJotonschD.ppol ijke Qrtikelon vJil lon schr ijven , oen 
behoefte b(j:~to.J.n no.n 1:JGerneminCon uit do pr:::kti jk. 
V orrijk d2.élron ons o.llor konnis olîltr ent do zeedieren on steok UVi 
vi2.:::rnomin~;en niet ondor stoelen of bQl1kcn . 
::-!ij openen nu con rl.l.briek 9 mé1.:èr helpt U muc hom te vul len . 
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Broodspons-Halichondria panicoo. (Po.llns) in hot zeeaquarium. 

Het komt nOG 0.1 oens voor, do.t het zoenqu2rium ons plotsoling 
Iilot con nieuwigheidje . verro.st, dnt iieor eons oon nieuïJo bron voor 
rmnrnoming on studio 1<:o.n vonnen. 
Lijn aquo.rium stUo.t nu lilo;.iCntool ill 3 jn:::r Iilot vrijwol hetzelfdo 
vmter, r::::nt Viln eon o.le;ehole of zolfs Godool tclijko verversinG 
is Goon sprilke C0\7eoet . 
Ondilnks, dilt do Gehole dnG 2 T. L. buizen boven hot Clquo.rium 
br,mden, nil de bilk nog coon mooie Lll GonGrooi vortonen • Hoogstons 
nnt bruine en rodo o.l [;on, dio de rotson vlokkiG ovordokkon. 
PlotsolinG ontdakto ik, dLlt op oen stoon, onGeveor 20 cm. onder 
do lichtbron, zich oen kolonia Broodspons HulichondriLl pnnicoo. 
(Pilllils) begon to onhJikkclen. Hot knn zijn, do.t in het o.quo.rilli1 
van hot begin af o.o.n sporon l o.tent C'.GmloziC r:Llron. Het is ochtor 
ook mOGelijk, dLlt met vissen - C;ovLlnGen in hot l ClDGrmterGebiod VGn 
Yorsokc), r.OLlr zich veel Broodspons bevindt - sporen zijn moeGokomon. 

• 
• 
• 
• 
• 

Hoo het ook zij, hot wD.s interossGnt no.C'.l" to ner.lOn hoe in betrokko- • 
lijk korte tijd - onkolo rIeken - do kolonio zich zichtb:'.Gr uitbreidde. 
Op do vlokkiGo kolonie:; vc.n ongeVE.:E.:r 5-7 CD. diilDotoy vorrezon ills 
schoorstonon 3 oscul il . Dit zijn do ui tstroonopenincen, rJn,:'c rdoor hot 
l;'JLltor, \·JLl"rLlo.n hot voodsol onttrokkon is, do kolonio vorlLlo.t. 
TonGovolGe van hot vorG::~n vo.n oon ,è::lntol Groto - r eeds dodo, 
gokochte-consUJ:lptieDossolon, vierd hot ~7oter oni[;o tijd c1ermLlte 
vGrGiftied, do.t d:::.o.rdoor ook oon D.o.ntLll Puito.lon - ZOClrces vivi
po.rus (L), Botervisson-Cor..tronotus QJ.nellus (L) on plCltvisse11 
stierven. 
Het aquClrÏ1..1Elv./Lltor bleof vrij helder e11 no. de verwijdorinG VéU1 de 
dode dieren hersteldo hot zich 1iIOOr [Sohool. 
]l-]o.o.r inniddols ho.d :. ol: de kolonio Broodsp ons hot loodj e Gelogd 
cm rme grotendoels vorGo.o.n. Do.t \72.S j2nDor. Echtor.... nu 
rlOor onkelo ,70kon lo.tor beGint zich de kolonio \ioor t a ontnikko
l on . Zij hot nOG \io.t schuchter. 
Opvo.llond is - c::1cht ik - do.t Broodspons zeer gevoeli c; is voor 
vornnduring in do 1.JQters2Dcnstellinc, no.':;r tevens bli jkt, dQ t 
ocn ore;C\nisr.10 slochts d~o.r v!il l ovon ,'j1l.Clr hOD eon u ilicu ter 
beschik!dng St2.Qt, dQt 1<:o.n vol cl.oon élo.n do noocl.znkolijko l evons
oisen, die hot individu stolt. 

B. E. 
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