
420 DE LEVENDE NATUUR. 

Lijst van nesten gevonden op 't Paardenkerkhof te Noordwijkerhout en van eenige 

nesten gevonden in de duinen van 't Haasveld enz. te Noordwijkerhout. 

Opgemaakt Augustus 1910. 
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NOORDZEESCHELPEN EN PARELS. 
:ANNEER we de schelp van een weekdier beschouwen, kunnen we 

daaraan drie lagen onderscheiden: de opperhuid, de prismalaag 
en de parelmoerlaag. Deze laatste bevindt zich aan de binnenzijde 
der schelp en het eigenaardige kleurenspel der tallooze fijne plaatjes, 
waaruit ze is samengesteld, veroorzaakt den door de menschen 

zoozeer bewonderden parelmoerglans. Bij elke versche schelp is die parelmoerlaag 
gemakkelijk te observeeren, ofschoon de eene soort een veel dikkere bevat 
dan de andere; maar ontbreken doet ze feitelijk bij geen enkele schelp. Tegen 
deze parelmoerlaag nu is de zoogenaamde „mantel" van het weekdier gelegen, 
het orgaan, dat belast is met het onderhoud en de vergrooting der schelp. En 
nu vertoont deze mantel de hoogst merkwaardige eigenschap, op beleedigingen 
van buiten te reageeren door een sterke afzetting van kalk in den vorm van 
parelmoer. Het is niet moeilijk, dit in natura te zien te krijgen. Wij hebben 
ons tot dit doel slechts te begeven naar een mosselkraampje en uit de tallooze 
daar aanwezige mosselschelpen die exemplaren op te zoeken, op welker buitenzijde 
onregelmatige gaatjes of invretingen zichtbaar zijn. Vergrooten we die openingetjes 
met een naald, dan kunnen we er een borstelwormpje uithalen, dat zich in den 
wand der mosselschelp heeft ingeboord. Dit diertje is dus schuld aan de 
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gedeeltelijke vernieling van den schelpwand! Bekijken we nu de binnenzijde der 
aangetaste schelp, dan zien we iets als afgebeeld in fig. 1. Het weekdier heeft 
front gemaakt tegen den indringer en tegen dezen een hinderpaal opgeworpen in 
den vorm van een druiventrosvormige parelmoermassa, waarvan sommige deelen 
al een min of meer bolvormige gedaante beginnen te vertoonen. Doch niet alleen 
bij mossels is dit eigenaardig verdedigingsmiddel waar te nemen: ook nog ai 
gemakkelijk bij de strandgapers {Mya arenaria en truncata). Immers deze hebben 
de gewoonte zich in het zand in te boren, kwetsen daardoor nogal eens hun 
schelpen en overbruggen dan eventueele gaten op dezelfde manier, als we boven 
beschreven hebben voor de mossels. 

Maar niet alleen worden openingetjes op deze wijze afgesloten: elk vreemd 
voorwerp, dat dringt tusschen de schelp en het met de afscheiding van parel
moer belaste deel van den mantel, prikkelt den laatsten tot een sterkere parel
moerproductie. Een binnengedrongen zandkorreltje of luchtbelletje bijv. wordt 
langzamerhand door een parelmoerlaagje omgeven. Er ontstaat een bolletje, dat 
aan den binnenwand der schelp bevestigd is : er heeft zich een parel gevormd. 
Raakt door een of ander toeval een epitheel-
stukje los, dan scheidt zulk een epitheelzakje 
een langzamerhand grooter wordende massa 
parelmoer af en er ontstaat een vrije parel. 
Parels zijn derhalve geen gestolde engelentranen, 
zooals Rückert meende, geen droppels geronnen 
melk uit de borst eener godin, zooals de oude 
Germanen dachten, maar de gevolgen van een 
ziekteproces, dat zich afgespeeld heeft in het ^ m o w M ^ ^ e m ^ ^ l i i H S ï ^ S ^ 
lichaam van een of ander weekdier. 

Zooals gezegd, kan een zandkorreltje of luchtbelletje de oorzaak worden van 
het ontstaan van een parel. Deze kan echter ook het gevolg wezen van de 
woekering van een of anderen parasitischen worm. En dit nu is het geval bij 
de gewone parels. Deze worden nl. geleverd door een weekdier, dat vrij nauw 
verwant is aan onze gewone, eetbare mossel, n.l. de pareloester {Meleagrina marga-
ritifera) en hoofdzakelijk voorkomt in de warme deelen van den Indischen en 
Stillen Oceaan. Nu leeft er in die zeeën ook een soort van rog [Bhinoptera 
javanica), in welks darm een lintworm verblijf houdt {Tetrarhynehus unionifactor), 
waarvan de larven vaak gevonden worden in de pareloester. Wanneer deze lar
ven sterven, geven zij aanleiding tot het ontstaan van parels, doordat zij met 
parelmoer worden omgeven. De rog voedt zich o.a. met de pareloesters, wier 
schelpen hij met zijn sterk gebit stuk bijt. In dit geval ontwikkelen de larven 
zich in zijn lichaam weer tot lintwormen. 

Nu zijn de parels van de pareloester bijzonder fraai, omdat het parelmoer 
van dit dier bestaat uit uiterst fijne plaatjes. Hoe fijner nl. de lamellen zijn, 
die het parelmoer samenstellen, des te schooner is de glans. Maar de parels, die 
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men in andere weekdieren aantreft, zijn toch ook heel aardig. En nu kan men in 
sommige onzer Noordzeeschelpdieren deze fraaie natuurproducten ook wel eens 
vinden. Uit den aard der zaak is er omtrent het voorkomen van parels het 
meest bekend van de oester (Ostrea edulis) en de mossel {Mytiliis edidis), omdat 
deze schelpdieren geregeld als menschelijk voedsel gebruikt worden, en dan 
schijnt het, dat in oesters uiterst zelden parels te vinden zijn. Af en toe komt 
het echter voor en dan wordt zulk een parel, vanwege haar zeldzaamheid, duur 
betaald. Bij de mossel komen ze veel algemeener voor, maar blijven veelal klein. 

Ze vertoonen een blauwe 
of zwarte, wit iriseerende 
kleur en bezitten weinig 
waarde. In den ouden tijd 
echter werden ze in Enge
land expresselijk gezocht 
en uitgevoerd naarBritsch-
Indië.Tegenwoordig schijnt 
dit evenwel niet meer te 
gebeuren. Zandkleurige 
parels schijnen af en toe 
gevonden te zijn bij de 
strandgapers {Mya arenaria 
en truncata) en prachtige 
witte, roode en gele bij de 
platschelpen {Teliina spec). 
Het schijnt dus wel de 
moeite waard er eens op 
te letten bij het verzamelen 
van weekdieren. Ik geloof 
daarenboven, dat er aan 
deze studie in ons land 
nog bitter weinig is gedaan, 

zoodat waarnemingen zeer gewenscht zullen blijken. 
Mag men de berichten in Duitsche tijdschriften gelooven, dan vindt men in 

de Oostzeeschelpen zeer weinig of geen parels, zelfs niet in de eetbare mossels. 
Nu laat zich dat wel hoeren. Want de Oostzee bezit, zooals ieder weet, zeer 
brak water en nu schijnen de echte zeeweekdieren in zulk een milieu slechts 
een kwijnend bestaan te kunnen lijden, hetgeen zich duidelijk afspiegelt in de 
geringe grootte en ontwikkeling hunner schelpen. Om er een idéé van te krijgen, 
heb ik, natuurlijk zeer in het ruwe, een vergelijking gemaakt tusschen schelp
grootte en schelpgewicht van exemplaren, afkomstig uit de Noordzee en andere, 
verzameld aan de kust der Zuiderzee, niet ver van Amsterdam. Voor mijn 
onderzoek heb ik gekozen: het nonnetje {Tdlina solidula), den gewonen kokkel 

Fin. -. Rechts boven: nannetjt. Linka boven; gewone kokki-i. 
Onderaan ; sliandijiijier. Alle drie uit de Noordice. 
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Kokkel 

{Cardium edulé) en den strandgaper {Mya arenaria) die zoowel in de Noord- als 
in de Zuiderzee uiterst algemeen voorkomen. Ziehier de resultaten van mijn 
onderzoek: 

NOOEDZEE. ZUIDERZEE. 

Nonnetje ( G e w i c h t : r u i m l h G- ' ( Gewicht: 0.5 G. 
1 Grootste afmeting: 28 mM. I Grootste afmeting: 23 mM. 

Gewicht: 7.5 G. f Gewicht: bijna 2 G. 
. Grootste afmeting: 40 mM. I Grootste afmeting: 26 mM. 

Strandgapers ( G e w i c h t : , u i m 2() G- ( Gewicht: 4 G. 
I Grootste afmeting: 100 mM. I Grootste afmeting: 52 mM. 

Veel commentaar is hier overbodig. Er blijkt ten duidelijkste uit, hoe 
gering de ontwikkeling is der exemplaren uit het brakke water. De stumperds 
hebben alle moeite een eenigszins draaglijke schelp in elkaar te flansen. En 
dat ze dan parelmoer genoeg zouden kunnen afzonderen om nog parels te 
vormen, lijkt me wel hoogst onwaarschijnlijk. De Duitschers zullen dan ook 
wel gelijk hebben wat betreft hun berichten omtrent de parelarmoede der Oost
zeeschelpen en ik vermoed, dat ook wij bij onze brakwaterweekdieren niet veel 
van dien aard zullen vinden. Toch is, zooals by alle quaesties, onderzoek 
gewenscht, want indien bij één wetenschap het onwaarschijnlijke waar is gebleken, 
is het bij de natuurlijke historie, en dat zou toch ook hier het geval kunnen zijn. 

L. DORSMAN Cz. 

VLINDERTREK OP CEYLON. 

'A de hevige regens der mousson, wanneer na weken en weken het water in 
stroomen neerkomt, eu alles gehuld is in een naren, ondoordringbaron mist, is 
het iels heerlijks, de zon weer Ie zien, en daarbij het ontwaken der naluur. 
Alles schijnt te herademen, na die dagen van koude en natheid. 

Dan, vooral gedurende de maanden November, üocembor en Jauuari, 
ziel men hier heele vluchten vlinders. Het. is een merkwaardig, ja haast 

ongelooflijk verschijnsel. 
Niet enkele honderden die voorbij dartelen, blijde het zonnelicht en do warmte weer te 

zien. Maar duizendenden en duizenden, onafgebroken stroomen ze voorbij, steeds alle dezelfde 
richting volgende. Laag langs den grond, en zeer snel vliegende, gaan ze hun weg, zich 
tijd noch rust gunnende, om zich te goed te doen aan verleidelijk geurende bloemen. Zoo'n 
vlucht kan uren duren, vooral op het midden van den dag, als het heel warm is, en bijna 
geen wind. De richting, die ik hier observeerde, is haast buiten uilzondering van Noord naar Zuid. 

De meeste vluchten bestaan uil één soort. Zoo bijvoorbeeld „witjes" (Pieridae), doen het 
zeer sterk. Dnn lijkt, het wel alsof een sneeuwbui van groote vlokken, langs de groene, mei 
theestruiken beplante berghellingen, we zitten hier een 50Ü0 voet hoog, wordt*voortgedreven. 
Verbeeldingskracht is hier niet voor noodig, een ieder, die dit interessante schouwspel wel 
eens zag, zal helzolfde gedacht hebben. 

Maar ook andere soorten vertoonen dit »trekkem<, en soms ziel men vluchten van i 5 


