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Op het kamavalkamp te Nieuwpoort werden opvaU-cïicl
veel res-ben van xlu vel en zwemkrab'bon, Por-fcunus puber,
gevonden. Dit was aanleiding om de mij bekende gegevens
even sacien te vatten. Voor dieger'ï'n die het beest nog
nic-b mochten kennen eerst even eon algemene beschrijving s

- 'hc't achterste paar poten. (vooral het laatste lid) is sterk a£-
geplat; de zgn~ "zwempoten." (= kenmerk van zweaikrabbcn).
op 3ijn carapax (= rugschild) bevindcr zich korte stijve,
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~ tussen do o^en "bevinden zich f-il-, n 8 't o't 10 scherpe tan.djes, waar^t-C; G'c_

van de middelste twee (soms nog eens ^ sspli'tst en ciaj.i schijn-
u a, ne o vier) duidelij L: groter zij a.
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~ op do poten, vooral op de zwempoten, Ijpen 2 tot 4 dicppaarse ~i
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s u '-s~' Q en, Ook d' toppen van de scharen zijn paars gekleurd.,/"'; ". -^
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t,- T J^-nl F gewrichten zijn fel oranje. He ru^schild is/"1 't
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z?- j. l zien vuilwit met "blauwe of paars 3 vlekken of s Tippen,
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-""Deze kleurencombinaties en de fluweli^e !l;->els" maken nem werke-...'' o i.

lijk onmiskenbaar. He-b is m. i. de prachtigste krab van Lij ons.
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15-11-74 De Panne. Op een G-BK-ekskursie yonden Annie ^msolin f

Min Huysseune en ik een vijftal 3c.n.ilden en enkele
losse scharen. Br werd echter il e systeuia-tisch ",c
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9-2-75 De Haan l linkerschaar ^'evonö.en d)3r af d. Bru..';:c';e»o L3^

16-2",'5 Enokke 2 levende exx» op golfore c'; r 51 iuiGo Bur^raeve.'".I
\^ 00

2 "5 "7 5 levend op golfbreker 50;1 H ti

l lovend mannetje op gt> 51. G-uido B.appó
17-8-75 l dood ex met kapotte carapax tu^rsen Nieu^esj-uis en

Z-war-fce Polder (Zeeuws-Via and er en .; Ann Huysöcune a IK
#
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25-11-75 Zcebrugge Op de Nieuwe Muur vo nl ik een cara.pa.x (57,6
mm breed) en een rGchterschaa,r. Volgens ¥'.,)rnor Vantorre
'wordt du soort hier soms gevang ysi mot de hangcl.

28"2/1-3".7^ Koksijde-De Panne aio ver i'jr ] .-

21~3-7ï Knokke Op fc SWG weekendjc vundci we op gb 50 een man-I -

net j o in vergevorderd o s'baa.t van ontbind.irig ( carapax 69 ?9)

l';CLicn -wo nu ovün dG vond.sten op het kam ivalkaiüp onder d lOUpG.f
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( carapaxoreedt 51,5 mm) dat levend aar.^espoeld was.'"i
^-/X.

Het vlocdraork waarin we de mcaste s chi:jïen vonden loestond5
uit Lanicckokors en kleine , aïgeronde houtjes, allemaal o
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^1 £^^^^B^S^^ CÏl-t
;n tod:<./ i s"Govi/y. Opvallend- was wel dat -ran. d anders al
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i.randkrab, Garcinus maonas, er,!;' weinig schildiHCIüCïlO d
ö ^ ~n

\J1S. ';ovon-"'

^MaSJm^we^As^S.

per wa-ber, terwijl de gewone zwemkrab yelfs volledig van de
ÏUSLÏan,.IerdvlJïlen^(cfr°.!t verslaS vm~7:t goÏfbre^er^Gkendje;
tijdons het; kruien wel reeds veel
o. e r ii , maar geen enkele gewone zw^^^MKJ^^ ^e^^i^e^ ^n .w*-t

^

zomer.T.km fikken) De fluwelen z^nkrab zou-dï-c'niet~doen
(Wolff 1966). _Erg M j zonder hebben we op de s-fcrandkrab en de
^ÏÖÏf.5?^k^?,.!J;ihÏ!f-^:let ^ele't7.,zoda\we ouze bewering--niet

Van ,1

-iï;J? ?e?e?;en.c^rapa?^re!id'uen ^cat' a en b) hebben TO een
grafiekje getekend (lig.l). De waarden variëerden~-i;us en 25,8o
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en 75,2 mm. Vergelijking met enkele grafiekjes "uit leFÏ epaard/-;
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(A. vaxi Ber^e Henegouwen, E. van. Nieukerken en vaji dei/^;
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we

2^5 T.ra.en ^schommelen deze globaal ^u;isen 4^ en 0^ ma, mez
e on oiek öij 55~ï5 Onze waarden zijn veel gespreider, me-b.

^-

een ovieenhoping -tussen 29 en 59 en tussen 47 en 60. Deze

l £L-3^ "G te komt dus fioed overeen aiQt de co.atrale tendens in der^ï
ü

nederla-rLrise gegevens. De eers'ce o peftn.ioping kan 'toeval zijn.
rfel Dlijf-t het een merkwaardig feit da; hiervan ^een aa-beriaal
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op de nederlandse kust aanspoelt.
ïïen 'oiek kan eventueel genivelleerd woeden ö.oor O VQ ce ,": a uil
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op een klas s eind. el ing, m-. a. w. de waard'.i.a groeperen c r^, .o T7_ (G3 ze^ J-..:- '^ i. <,'.

groepen verder Q.IS eenheid 'behandelen ae"t een klas s e waard e
;

die representatief is voor die groep. 3erst berekeneïi we een
/~\ L"

passencl.e klassebrosite, in ons ^.e-val 5 . .^o 'oekomen vre
I.'^'
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^7(57-:4Ïrmet"klassewaarde ^eraidd.lde T de klas.cgreuzen) ;
de volgende klasse za l dan "ijn'{42-46), de vo ige ('52-56) ,'"r~
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Daar ye slecht s me~c
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een gering aan"lantal ze^evens te Aiaken he1')be
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(statistisch is 78 een erg klein getal) an de uy
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fiek sterk beïnvloed worden door de kej^e van de klasEesrsnzeri,
^ eüien ^e VD, (50-34) en (55-59) dan 'besomen we twee ven s, jter'SüT-1. r\ c: "
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"klaesen; nemenw (48..52) en (55-57) ^^ is c!e tweede vee-n GGi^.rf ,' ^<;.' *^ c;^»)^'.l
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lit 'be schakelen hebben we de gemiddeld grafiek van d-< "^L

u VI J -L^

gelijke iuclGlingen getekend Ifig.2) . ytó s-b e Hen vast dat n
0.0;' \^t -1^

ïi O:'';! lu ^ -piefen Zl n nl voor de klassen 2-5 (gem. klasse
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r&.irden 3;2 resp. 57) en vo o r de klas s e-"i 7-8 (;D'e'ji. kl;1 s se waar -
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ra'uie be doen he'b'ben lijkt ons wel wau voorbarif";. o Daar-v'o o rTO +.l r
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^aoe'bsn we meer materiaal en over een otere ti jc^ s c IL c c3 IJ-r
ï^st*
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en. D'er zijn trouwens nog andere a&üekten die r\ f ic l-t
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zvreiïiKraD interessant maken en opheld-eiing vragen, L il cr"

land vertoont deze krab een invasieacfc'big karak-fcpi o p^}

3 aren /'- 'J- "i-
1 jii er lielemaal geen meldingenl^ '}
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ni j opvallend talrijk ;n VD in 69-7C (A,L. van Berge Henec?i "'"i -ïïuï

C-L. }

.j, o u'wen, J-I van .u leuker M: en en o van Tt" \ Velde 19 7 Oa) . Is d i-br -"\r'! r r
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S r) j ;i:en "ce jje rQniie De fluwelen zwe ï.kraü is een dier vscn. eeracr',~\ ^o .?1 "T "L}~' f-
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li^-c voo e h £ai d ce veronderstellen ( £'fc het materiaal V 3i.. J-1
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;!Pas./ie van zuidelijke oorspron,"; is o L( vond is de soor'c vasfoe"0;
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steld te Zeebrugge en Enokke. K.Oül'C d.( s oor "c enkel C^C.'jj.S.'^' cl oT,- c? i~i Vc-ui
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?karo.kter ro-G3i;s:ê~"(havenmuren, golfbrel .ors) oostkust levend voo 'K1
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Is i'1.i"b een vaste popula'uie ?
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leen 'voor de flui'relen zwemkrat)). wam oer je gave schilden vj.nd-c,Vs

n f.':: r-tü~ü dan of fceef ze mij do-orr7 /^~
<^/ '/J ^ 6

G-ecx'beercle li-bera-buur
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üeT[^Q jr.ienefiouwen A.li. van, 1975. De uwelen zweukraö, Macro-ft
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p r; -i L-L U pub e J- in d. e winter van lc"1-1972. Het Zeepaard.-^ ".'-lM 1 C
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1970a.iien invasie van de fluvrel en zwemkrsA iïi 1970. Het
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1970b. Heer nieuws over de fluwel.en zwemkrab. Het Zee^. .3 c^aïïï' .1

paard 50 (5) 45-47.o
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"..""" 1971 o Het aanspoelen van fluweler.- zwemkrabben in de? win-
eer va; 1970-1971. Het Zeepaard :,1 (5/6) 105-109.
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',' r /~^oltf, w.J., 196 6. Het voorkomen van ^.e fluwelen zwemkrab,.

Macropipus puber, in Nederland. i ,0 t Zeepaard 26 (5): 42-49.1 l
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G-uido Rappe+0+0+0+

Deze ^r3ï>, samen met alle andere, met ao kreef-fcen en garnslen
kim je op naam brengen met de steengoeio, gloedni:ewe°tabel
" DecaDoden. " uitgegeven door 't ENNV, Verkrijgbaar bij j:e;

1 -1 »

Dond.sui'Ggever voor de luttele prijs var. 115 ballen. Vo-or"eën
reclrbgeaarde sw^-er een must !''!!"&
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Erruta..13l;l"É^"É£ï;de"ÊïüÈ_Zan..-"schelPen vinden en herkennen"

H^JilS.LJÈL.È.ïlS.E.L
j^ren te^: (1972) is net gekende en in ons taalgebiedTCi'-! '- ,1

£j .'...i. '."- G -L ©

no 'cel" c,' c.

:as ongeevenaurde schelpenboekje van Bob Bn-fcrop her
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v ij deze derde druk werd de oude nomenclatuur" gron-u u . -L./'

Oig overhoop gehaald en aangepast asm dle^van'Norm^ï^bÏe
en aan die va.i Dr.^Pritz Nordsieck (die nog altijd niet lfye-o

CA,

??leJ?o^l^s^^^°ffle^a^ ^e^^fci.rtó. In de systematiek we we. r -

^s& ^ ^s^^^s- wat niet te;
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p .51 linkerkolom: ;-| ^^1

:Ï:?É?H-b^eo^ü^ee^l4Ïri S!1 v£rl oïxcleren uoeten resp.-\

o e voo1\^

p. 52 rcch-berkolom: De f aailie Cingulopsidae moet bussen de f am
.

^&.^^ ^As^^ v̂óór het
slacnt Turboella komen..J f.'ï

\^t..^

l ^' zwaarder vergrijpen zijn deze'^ t
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P.25 linkcrkolom: cuscen_de 5de en 4de regel van onderen moet

s.SS;vaPS=p^'^u"c:wl
Een ui s daad waarop levenslang kan staan is de volgende a

o

3.155"156: De fot<?^"YÏ-?^.i:55 moet op Pal36 s-caan en omgekeerd.!
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3e"mderschntten stean "^^'Sooxe blad.ijï^-e:
v'onal d

ü &e tefcs'c.
-T- ^ J-voor r: P rcöt even goeic vrienden. Bob.^

Gui d o Rapüé
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T'-i f t -!.- is natuurlijk erg interessant ira in je oudere uitgave
f. tti 1.--' ft c u

^>
-l p

''e nieuwe naaien bij te schrijvon.
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b'cuur ;je straj.idvonAsbOn door naar je S. ^.&.Q
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Laat niets verloren gaan !!!!!!! ^




