
NOG EVEN BALANUS BALAlmS-~---

In -een wat late -aansluiting op het artikel van Dr.Wolfgang Fr.Gutmann over de

manieren waarop dE: zeepok zich op de ondergrond kan hechten, nag even een merk-

waardigheidje, dat ik aantrof bij ..de symbiose tussen Balanus Balanus en een Wulk,
Buccinum Undatum.
De zeepok had n.l. keurig de sculptuur van de Wulk overgenomen. Het kan een in-

stinctieve paging tot mimicry geweest zijn, maar waarschijnlijker lijkt het, dat
de basale plaat, en duB het hele dier de WUlksculptuur bezat zodat oak de opstaan-

de platen de ~culptuur overn~men. Ter volledigheid moet ik er echter aan toevoe-
gen, dat andere zeepokken op Wulken desculptuur niet of zeer flauw bezaten.

G..D. Majoor.
Noot v.d. redactie:
Het zal zekerwel een aanpassing zijn en geen mimicry, want zoiets vertonen immers
de zeepokken (Balanus oo.lanoides) op de stenen oak nooit. Hun pantsers weerhouden
reeds vele vijanden. .
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Het is U natuurlijk bekend dat be~alde.schelpensoorten uitsluitend in een beperkt

gebied voorkomen..Wedenken hierbij b.v~ aan, de Stomps Alikruik (Littorina litto-
rea obtusata) die aan de kust van Noord- en Zuidholland een zeldzaamheid is, doch

elders'(Zeeland en de Wadden) algemeen vo6rkomt~,. .

Maarbij hetd.obrbladeren van mijn kaartsysteem viel het me laatst op,'dat vrij
veel.scheipen van mijn recente irilandse collectievan het Meyendelse Slag afkom"-
stig zijn. Er werden naast vele,algemene soorten o.a. de volgende minder algemene
soorten verzameld (het ntoomer achter de naam geeft aan de bladzijde, waarop U c.e
soort in "Schelpen ~inden en herkennen" vah BOb Entrop kunt aantreffen):

Chl8JIlYs ~ria,c juven;i~l (85) Chlamys op~rcularis, juveniel (87)
Anomi~13q~amula; oak var. Aculeata.. (93)
Divaricella diyaricata (101) .1utrarialutraria (128)

Sphenia binghami (151) Teredo megotara (158)
Patella vulgata(180) Patella depressa,(181)

Neptunea antiqua (244) Euccium unda tum,- monstruosi tei t sinistrorsa (247)
Acteon tornatilis (254) Retusa alba (266)

Hoewel de vondstenop zichzelf niet zoveel te bet.ekenenhebben, is bet opmerkelijk
dat ze in de wintermaanden van .:t driejaar verzameld werden. Het is echter zeer

goed mogelijk dat een verzamelaar dice b.v. in Bergen aan Zee woont oak met bet

grootste' gemak zo'n lijstje samenstelt met dezelfde tijdslimiet.
Merkwaardiger is echter dat in deze' periodenog nooit een parelmoerneut, Nucula

nucleus,.werd.gevonden. Twee exc~sies ~aarhet strand ten Zuiden van bet yerver-
singskana.alleverden echter direct enkele -.weliswaar beschadigde -exemplaren op.
Ben heerlijke toverbal voor de ma.:Iaco19og en zeestromenkenner, waar wij met onze

beperkte ervaring nag niet aan durven sa bbel~n!
Ben feit is echter dat, zelfs in de zomer-toeristen-maanden hetMeyendelse Slag

vrij rustig is. In de winter is men eralleenmet de vogels, de zee en...,
de schelpen !-

G'.D. Majoor,
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