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Turitella en kamster

Waren de vissers dichtbij gebleven, dan'vond ik; Mactra 's,
Venus gallina striatula (soms 5 exemplaren in één zeester T)~^
Natica poliana alderi [deze leeiaen soms-nog; in een aquarium kro-

pen ze rond), Mya arenaria, Abra alba, Mysella bidentata, Montacuta

ferruginosa, Abra prisma tica (één exemplaar), alles juveniel, klei-

nere soorten soms volwassen.

Waren de vissers hogerop geweest, dan vond ik behalve de

De secretaris ontving verdere berichten over Turritella en

Astropecten irregularis. De heer C. Schipper te Den Helder schreef

hem het volgende; ”Sinds acht maanden peuter ik elke kamster open
die ik op de Helderse kotters en botters vind. Hierdoor vond ik de

volgende mollusken: Turritella communis, een exemplaar van 35 mm;

de top van de schelp stak door een arm van de kamster heen, de

lengte van de arm was nauwelijks groter dan die van de penhoren
zelf. Bovendien zat in dezelfde kamster nog een Natica poliana
alderi van 8 mm lengte. De ”vijfhoek” lag tussen tientallen soort-

genoten in de puf, zodat van een ”preparaatje” maken wel geen spra-
ke zal zijn. Turritella s van kleinere afmetingen heb ik herhaal-

delijk in kamsterren aangetroffen.
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hierboven genoemde mollusken:; Aloidis gibba, Nucula nucleus (één
keer vijf exemplaren in één zeester)," Turbonillaelegantissima

(drie exemplaren), Actaeon tornatilis (één maal), Angulus pygmaeus

(één exemplaar), een losse klep van Gari fervensis en doubletten

van Thracia phaseolina (drie maal).
De heer T. Smit trof in een kamster een doublet van Venus

casina aan, deze zeester was binnen de faunagrens gevist, zodat

deze recente vondst nieuw voor Nederland is. Ook andere stekelhui-

digen leverden aardige vondsten op. Üit één grote zeeappel kwamen

12/2 Astarte triangularis terwijl P. Smit eens 2 Montacuta sub-

striata uit een zeek'lit haalde.

Behalve mollusken kwamen nog voor; stekels van zeeappels en

zeeklitten, visgraten en -schubben, borstels van zeewormen, stuk-

ken van andere zeesterren en veel zand."

Het is zeker aanbevelenswaardig om meer op de maaginhoud van

mariene dieren te gaan letten. Destijds deed een ander lid van de

Vereniging aardige vondsten in de magen van vissen.


