
De aanwinsten-registratie bedindigde 1 993
met nummer 579. Dat betekent dat er 579'monsters' zijn binnengekomen. Vijf meer dan
in 1992. Aan dit getal moet niet al te veel ab-
solute waarde gegeven worden; 66n monster
kan namelUk 600 vlinders maar ook slechts
66n nietig wormpje betreffen. In 1993 is de
NMR-collectie hoe dan ook flink uitgebreid.

Dit overzicht handelt over 398 monsters.
waaryan Jan Lucas er243 (!) inbracht. U be-
grijpt dat de zeediertjes hierdoor alle andere
groepen overschaduwen. lk moet me wat be-
treft Jan z'n strandvondsten beperken tot een
aantal bijzonderheden: noordhoren Neptunea
antiqua van Hoek van Holland en Ameland;
een pelikaansvoet Aporrhais pespelicani qua-
drifidus van Ameland; een eikapsel van een
dwerg pij I inktvis Al I oth e uti s s u b u I ata v an Hoek
van Holland; twee soorten zeepissebedden:
ldotea metallica ('s-Gravezande) en l. pelagi-
ca (Hoek van Holland); de zeenaaktslak Co-
ryphella gracilis var. smaragdina van Zoute-
lande, Zeeland; de (fossiele) pelikaansvoet
Aporrais sca/densis van Hoek van Holland;
ook van dat strand een aantal kleine horen-
tjes: Lacuna crassior, Oenopota turricula, Ac-
teon tornatilis, Hinia pygmaea en Ocenebra
erinacea; ook nog een tweekleppig schelpje
Musculus tumidus en een paar fragmentjes
van stoottandjes Dentalium vulgare (Hoek
van Holland). Zeker het vermelden waard zijn
de74 zeespinnen Endeis spinosa die van

Stekelhoren [Ocenebra erinacea] (links) en pelikaans-
voet [Aporrais pespelicani] (rechts); overgenomen uit
ZEEBzEK (xntNv-veldgids no. 2)

een frisdrankkratje op het strand tussen Kat-
wijk en Noordwijk werden gepeuterd. Verder
ook nog de nodige soorten krabben, garna-
len, mosdiertjes, wieren, wormen en zee-ster-
ren, -appels,-pokken en -klitten. Andere gulle
gevers brachten een rivierkreeft uit Wales
(Sietse de Vries); twee paratypes van de
nieuw beschreven Turkse landslak Schileyku-
la aculeata Gittenberger & Menkhorst 1993
(Menkhorst); twee korfmosselen Corbicula fl u-
minea van het Hoekse strand (Reumer); een
fraaie rolsteen bestaande uit fossiel koraal
van de Schotse Farne Eilanden (van Raalte);
landslakken uit Guatemala (Henk de Jong) en
zoetwatermosselen uit Rusland (Heij).

zoogdieren

Opgezette zoogdieren - waaronder een fraaie
coyote -, vogels en insektenpreparaten ontvin-
gen we nadat de Rotterdamse School Vereni-
ging aan de Schiedamsesingel de zolder had
opgeruimd. Een uit de Noordzee opgeviste
bovenschedel van een tuimelaar ontvingen
we van Erwin Kompanje. Een rugwervel van
een orka afkomstig uit opgespoten zand van
het strand van Haamstede werd ons geschon-
ken door mevrouw van Dishoeck. Jan Lucas
schonk een rugwervel van een bruinvis van
het strand van Ameland. Nog meer wervels:
van een potvis door Klaas Post opgevist uit
de Noordzee (Kompanje). De dierenambulan-
ce bracht een jonge vos die in Schiedam was
aangereden. Vooroorlogs slachtafval van
rund en varken werd opgediept uit de Bergse
Voorplas (Olsson). En uit een bouwput in
lJsselmonde kwam (al in 1963) een mooi bek-
ken van een paard (Groothuis). Uit Turkije,
Spanje en Luxemburg kwamen verschillende
muizen- en rattensoorten: o.a. Meiones sp.,
A rv i co I a ferresfns, M i crot u s n i va I i s enA pod e -
mus mystacinus (Mulder). Ook afkomstig van
John Mulder was een dwergvleermuis uit de
Disselstraat, Rotterdam. Een bosmuis uit Strij-
beek ontvingen we van John Polder. Uit de
oude vezameling van W.C. van Heurn be-
reikte ons een'plattehuid'en skeletdelen van
en muskusrat. Verder: 35 dasseschedels, een
eilandvorm (Skokholm, Wales) van de huis-
muis, een opgezette fret en een hermelijne-
balg (Kompanje); en diverse ratten, muizen
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en vogels die de kat van Ren6 van Dongen
vezamelde. Ook weer een mammoetkies:
een hele fraaie opgevist door Stephan van
Eenennaam op de steenbanken 10 mijl buiten
Westkapelle. Amfibiedn en reptielen: een on-
gedetermineerde slang uit Bahrein (Otten);
een trapslag Elaphe sca/ans uit Spanje (ln-
grid de Vries); een salamander uit een aquari-
um en een pad Bufo calamifa uit Roermond
(Mulder). Aan vissen kregen we uit de koelwa-
terinlaat van de Maasvlakte-centrale snot-
ofven, een harnasmannetje, een adderzee-
naald en een rivierprik (van Swelm & Kompan-
je); verder een tarbot, een pitvis en een tong
van Hoek van Holland en Katwijk (Lucas).

vogels

Tussen de schenking van de Rotterdamse
SchoolVereniging bevond zich een opgezette
nachtzwaluw waarvan het etiket vermeldt
'gev. nabij Rotterdam, 19-9-1914'. Enige tien-
tallen opgezette vogels voor de educatieve
collectie kregen we via Henk Menkhorst van
de lchthus-PABo. Ook al in geconserveerde-
staat is het'halfpreparaat' (huid & skelet) van
een amazonepapegaai (Kompanje). Lenie
Goudswaard vond een winterkoninkje b'rj het
museum en de sperwer die tegen het raam
van mevrouw Fiorani in Overschie vloog, be-
reikte ook het museum. Loek Aarssen bracht
een zwarte mees mee uit Zwitserland. Nor-
man van Swelm bracht een pracht-aanwinst.
een volwassen arvartkopmeeuw die hij langs
de Oesterdam (Tholen, Zeeland) vond. Ook
de rosse grutto (zomerkleed) die hij onder de
hoogspanningsleiding op het Hellegatsplein

aantrof is een welkome aanwinst voor de vo-
gelcollectie. Verder: sijs en houtsnip uit Hen-
drik ldo Ambacht (Vis), vink van Ameland (Lu-
cas) en kerkuilvan de Veluwe (Kompanje).
De Vogelklas Karel Schot bracht een groot
aantal vogels die hun trauma's, ondanks de
deskundige zorg in het asiel, niet te boven
kwamen: tussen de uilen, sperwers en storm-
vogeftjes bevond zichzelfs een steppenarend
die na een zeereis van de Rode Zee tot Bre-
merhaven, verzwakt op een achterkamer in
het Oude Noorden terecht kwam en uitein-
delijk na een lange verpleegperiode in de vo-
gelklas overleed.

p lanten,  insekten en boeken

Via Ben Otten ontvingen we een klein herbari-
um met Nederlandse planten verzameld tus-
sen 1956 en 1980 door L.J. Blanche Koe-
lensmid - v/d Weerd. Rotterdamse flora werd
ingebracht door van der Voet, Reumer en
Heij. Kees Heij schonk ook 15 planten uit Rus-
land. Maarten van Daalen schonk zijn oude
HBS herbarium met 19 planten uit Java. De
insektenafdeling kreeg een flink aantal aan-
winsten te venarerken: een geelgerande
waterkever en een loopkever uit Turkije (Mul-
der); drie fraaie vlinders van het geslacht Delr-
as uit Australid (de Vries); 32 nachtvlinders uit
Sumatra, Sulawesi en Java (Vis); een veen-
mol uit Reeuwijk (Booster); 70 nachtvlinders
uit Turkije (Vis); drie nachtvlinders uit het Sta-
elduinsebos (Lucas); 800 geprepareerde en
ge6tiketteerde insekten, voornamelijk Neder-
landse kevers (vanZanen); 600 palearctische
vlinders uit de collectie Coene; 205 dag en
nachtvlinders uit Turkije en India (Vis). Ten-
slotte: de ontdekking in Vlaardingen door Ben
van As van de voor Nederland nieuwe sprink-
haansoort Meconema meidionale (de zuidelij-
ke boomsprinkhaan) is inmiddels in de NMR-
collectie doorgedrongen; van As schonk twee
op 15 november langs de Bonnweg in Vlaar-
dingen doodgevonden exemplaren. De biblio-
theek werd aangevuld met flinke schenkingen
van Nieuwenhuis, Menkhorst en Elfferich.
Een zeer substantidle aanwinst betreft 17 me-
ter biologieboek en 70 dozen met overdruk-
ken op het gebied van de erfelijkheid uit de
nalatenschap van Prof.dr.J.M.van Brink.

Kees Moeliker

De laatste aanwinsten van 1993
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