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BIJZONDERE STRANDVONDST
Op 26 oktober jl., werd op het strand van Noodwijk, ongeveer
1,5 km noordelijk van de vuurtoren, een losse klep van de
Wijde mantel (Aequipecten opercularis [Linné]) gevonden.
In volwassen staat is de schelp 80 mm breed en 75 mm hoog.
Uit de top waaieren 18 tot 22 ribben, Fijne
golflijntjes tussen de ribben geven de
schelp een ruw oppervlak.
De kleuren zijn erg wisselend; effen, gevlamd
of met concentrische banden van geel, roestof donkerbruin. De binnenzijde is wit met langs
de buitenrand vaak doorslaande kleuren van de
buitenzijde.
In het slot ontbreken echte slottanden.
Het gevonden exemplaar is 16 mm breed en 15 mm
hoog en dus duidelijk een juveniel exemplaar.
Levend komt deze soort voor in de Middellandse Zee en de
Atlantische Oceaan van de Lofoten tot de Kaap Verdische eilanden.
In Nederland gevonden exemplaren komen door stromingen via het
Kanaal op onze stranden terecht.
Eli van Kekeren
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LIMOSA, ook voor SOVON-medewerkers
Sinds enige jaren werken de Nederlandse Ornithologische Unie en de Samenwerkende Organisaties VOgelonderzoek Nederland (kortweg NOU en SOVON) nauw samen op het gebied van de informatievoorziening over vogelstudie.
Voor SOVON-medewerkers is het mogelijk om een abonnement te nemen op LIMOSA,
een populairwetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door de NOU voor een
bedrag van f 22,-- per jaar. LIMOSA verschijnt 4 x per jaar.
Wil men zich nog meer in de vogelstudie verdiepen dan is het mogelijk lid
te worden van de NOU. U ontvangt dan naast LIMOSA ook nog het Engelstalige
blad ARDEA. Bovendien organiseert de NOU nog lezingen en excursies.
De minimumcontributie van de NOU bedraagt voor 1985 f 60,-- voor leden die
voor 1960 geboren zijn f 50,-- voor leden die in 1960 geboren zijn en f40,-voor leden van 1961. Leden jonger dan geboren in 1961 zijn jeugdlid en betalen f 32,50.
Proefnummers en inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
NOU,p/a Dr.A.Spaans, R.I.N., postbus 9201, 6800 NB Arnhem en
SOVON, p/a J.Nap, Henri Dunantstraat 7, 8264 AB Kampen
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