
HE'l! LICHTEN DER ZEE 

Op 18 jul i j . l .  was er overdag iets bij zonders aan het zeewater voor 
Noordwi jk N'aar te nemen . 
In de brandinga zone l iepen namel i jk evenwi jdig me t het s trand dikke 
oranje banen door het oppervlructewater ; het leek net o f  er tomatensoep 
in zee was gegoten . Dit was het voorteken voor een mooi schouwspel , 
waarvoor het echter volkomen donker moest z i jn. Rond één uur ' s  nachts · 
ben ik naar het strand teruggegaan , noordeli jk van de Koningin tfilhel
minaboulevard om geen hinder van verlichting e . d .  te hebben. 
Daar wachtte een prachtig natuurg�beuren , mede daar de vloed net OP
kwam. Het schuim van de brekende golven l ichtte schitterend op en b i j  
het lopen door de hoogvraterli J� werd iedere voetstap direct omgeven door 
vonken . 

.. 

Dit l ichten van de zee v-mrdt veroorzaakt door de Zeevonk (Noctiluca 
seintillans Macort) . Het diertj e  is ongeveer 1 mm groot en heeft de 
vorm v�� een perzik.De zeevoruc is dus met het blote oog waarneembaar 
en vergeleken met z i jn soortgenoten een reus . 
De Zeevonk behoort tot de Eéncell igen , in het b i j zonder tot de groep van 
ète Zueepdieren , zo genoemd vregens de zweepvormige aanhangsels , welke 
dienen om voedsel naar de mondopening te waaieren en voor de voortbe
v-reging. 
Bij  vrarm weer in de zomer kan de voortplanting zeer snel plaats vinéten 
door celdel ing, waardoor ze dan massaal voorkomen . Voor het l ichten der 
zee is deze massale aanwe z igheid een voorwaarde . 
Het opl ichten ontstaat , doordat zich in de Zeevonk t..ree s toffen bevin
den (Luciferine en Luciferase ) ,welke tot ontbranding komen als het 
diert j e  via beweging (b . v. branding, voe ts tap, scheepsschroef e . d. ) 
in aanrrucing komt met zuurstof. De ze door verbranding vri j gekomen ener
gie wordt voor bi jna 100 % omgezet in l icht . 
Het verschi jnsel vru1 het l ichten der zee is al eeuwenl ang bekend. De 
oorzaak van het lichten is echter lang onbekend gebleven. Benj amin 
Fra..>iklin dacht à.c:;t de ..,..rrijving van zouten in het zeeviater electrische 
vonken veroorzaakte . Pas in 1750 werd in Venetië door twee natuurkun
dig�n de juiate oorzaak van het lichten der zee ontdekt . 
De Zeevonk verlru1gt zuiver oppervlaktewater in cle brandingsz8ne . Het 
is te hopen dat door de toenemende waterverontre ini ging het niet zo
ver komt dat de Zeevonk in het- sproOkj esboek belandt en z i jn verhaal 
begonnen moet worden me t 1'Er was eens . . . ... .  11 
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De Schelpenhoek in het Vinkenveld 

De straten van de 1e fase van het Vinkenveld Z1Jn naar schelpen genoemd. 
Veel mensen ke11nen ongetwij feld de Kolckel ,  een veelvoorkomende schelp op 
ons strand.Minder vaak treffen we daar �' Ros� en Zager aan. Rosser 
is de Noordl'li jkse naam voor de Venusschel p  en Zager staat voor Zaagj e. 
De Fuikhoren is veel minder algemeen om , om maar te zwi j gen van Noord
horen , Penhoren , Schaalho�en , Spoelhoren , ToJ.horen en Obl iehoren . 
Deze horens mogen gerust zeldzaam genoemd worden op he t Noordl'lijkse strand. 
Regelmatig stellen bewoners van het Vinkenvelcl v-ragen aan de balie van 
het Jan Verwey Natuurcentrum over hun straa.tnax;1en , Voor belangstellenden 
is het leuk om te weten dat u alle genoemde sc,t'-'"lpen kunt zien in de vi
trines van de zee- en strandhoek in voornoemd museum. 
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