Nog steeds vestigen nieuwe
soorten zich in Nederland

Verzamel je schelpen
of wil je dat gaan doen?
De vormenrijkdom van
slakken is onuitputtelijk
In ons land vind je wel
400 soorten zeeweekdieren ...

Wil je meer weten over
schelpen en slakken?

Lid worden
Voor een paar tientjes per jaar ben je lid van de NMV. Jeugdleden
krijgen korting. Lid worden kan via de website (www.spirula.nl)
of via de secretaris:
email NMV-secretaris@spirula.nl
tel. 0596 633 416

www.spirula.nl

Word dan lid van de Nederlandse
Malacologische Vereniging
www.spirula.nl

... en een kleine 120 soorten
landslakken
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Schelpen verzamelen

Nederland telt ongeveer
80 soorten zoetwatermollusken

Vind je het leuk om schelpen
en slakken te verzamelen en
wil je graag meer weten over je
vondsten? Wil je een verzameling opzetten of ben je daar al
mee begonnen? Wil je graag
meer weten over deze prachtige
dieren? Dan is het tijd om lid
te worden van de Nederlandse
Malacologische Vereniging!

Iemand die schelpen bestudeert
heet een malacoloog
Slakken vormen veruit de
grootste weekdierengroep

Slakken, schelpen en ook inkt
vissen behoren tot de weekdieren

Wie zijn wij?

Wat doet de NMV?

De landelijke vereniging van schelpenverzamelaars en -liefhebbers heet de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV).
De vereniging is opgericht in 1934 en heeft momenteel enige
honderden leden in binnen- en buitenland, zowel professionals als
liefhebbers. De belangstelling van onze leden varieert; van schelpen en slakken (weekdieren) in het algemeen tot meer gericht,
bijvoorbeeld op een bepaald gebied of een bepaalde groep.
Veel leden willen hun interesse in mollusken graag met anderen
delen. Tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten wisselen
we informatie uit en helpen we elkaar met het determineren
van soorten. Ook gaan we af en toe met elkaar op excursie naar
interessante gebieden. Vaak is dat in eigen land, maar er zijn ook
excursies naar buitenlandse bestemmingen.

•• Maandelijkse bijeenkomsten in Naturalis (Leiden) waar we
samen schelpen en slakken bestuderen en ruilen. Leden met
veel kennis helpen beginners.
•• Excursies in binnen- en buitenland om mollusken te verzamelen of bestuderen.
•• Twee keer per jaar bijeenkomsten met lezingen over week
dieren.
•• Uitgave digitale nieuwsbrief, met o.a. de malacologische
agenda voor Nederland met daarin alle activiteiten, ook van
regionale werkgroepen.
•• Leden kunnen gebruik maken van de bibliotheek van NCB
Naturalis.

Publicaties van de NMV
•• De nieuwsbrief Spirula, met berichten en korte artikelen
(Nederlandstalig, 4x per jaar)
•• Het tijdschrift Vita Malacologica, thematisch en met veel
afbeeldingen (Engelstalig, 1x per jaar)
•• Het tijdschrift Basteria, met dieper gravende, meer wetenschappelijke artikelen, (Engelstalig, 6x per jaar in 2 volumes)
Meer informatie: www.spirula.nl. Hier vind je ook malacologische
nieuwtjes en wetenswaardigheden en links naar malacologische
websites over de hele wereld.

