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Omdat met mazen van 14 cm werd gevist, was de hoop op
het ver-

zamelen van schelpen niet zo groot. Maar de vorige reis had men

grote brokken koraal opgevist, waartussen ik o.a. twee soorten

Brachiopoden ontdekte, n.1. Macandrevia cranium (Muller) en Tere-

bratulina retusa (Linnaeus).

Tijdens het vissen haalden we wervels, een tussenwervelschijf

en een schedel van, naar vermoeden, een potvis naar boven.

Zo noordelijk ter hoogte van de 58° N.B. werd het 's nachts niet

donker en leek de einder een fata morgana.

We
zagen Schotse smeltvissers, welke zo volgeladen waren, dat

alleen de bovenbouw boven water zichtbaar was.

De vondsten in het kort samengevat zijn:

-58°9'N 2°53'27''0: vijf soorten zeesterren van 73 m diepte.
—57°35 '56'' N 2°56 '72 1 '0: Panomya arctica (Lamarck, 1819)- een

doublet (levend)
.

Modiolus modiolus (L., 1758) - zeer alge-

meen voorkomend.

-57°31 1 48' 'N 3°33 '35''0:

Arctica islandica (L., 1758): 50 doubletten (juv. - levend).

Sipho sarsi (Jeffreys, 1869): 9 exemplaren (levend) .

Timoclea ovata Pennant, 1777: 1 doublet (leeg).

Tridonta montagui (Dillwyn, 1817): 20 doubletten (levend) .

Teredo megotara Forbes & Hanley, 1848: algemeen in wrakhout.

In het zand (zeegrond) door mij verzameld, vond ik:

Arctica islandica (L., 1758): 11 zeer juveniele doubletten.

Abra prismatica (Montagu, 1803): 2 doubletten (levend)
.

Mactra corallina cinerea Montagu, 1803: 14 zeer juveniele dou-

bletten.

Thracia villosiuscula (MacGillivray , 1827): 5 doubletten (juv.) .

Montacuta substriata (Montagu, 1808): 1 doublet (juv.).

Arcopagiai spec. (?): 1 doublet (zeer juv.)(zie afb.).

Er werd ook door andere kotters
op

deze banken gevist:
7 mei 1987 (HD 80) : Macoma (Macoma) calcarea (Gmelin, 179 1) :

1 recente klep.
12 mei 1987 (HD 3 ): Nucula tenuis (Montagu, 1808): 1 doublet

( levend) .

22 mei 1987 (GO 59): Acteon tornatilis (L., 1758): 1 exemplaar
( levendT"!

Met dank aan de heren A.W. Janssen

en D.F. Hoeksema voor de nodige in-

formatie
.

Op maandag 8 juni 1987 werd met de 2000 pk voerende boomkor-

kotter, HD 80 ”FREEK EN JANNY 1984”, koers gezet naar de 57°

noorderbreedte en noordelijker.


