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ONGR ES 1970 

In mijn agenda voor 1970, w aarin a lle 
dagen nog zo h eerlijk m aagdelijk blan co 
zij n, h e b ik toch al een bij zonder e aan
tekening gemaakt en w el: 4 en 5 april 
Congr es Biologia Maritima vrijhouden!!! 
Dat mag ik llie t missen en wil ik n iet 
missen . 
Een goede tip: n oteert u h et ook even. 
Dan h ebt u in 1970 vas t een p aar bij zon
der e dagen om naar uit te kijken. Want 
da t ons congres 1970 iets b ij zonder s gaat 
wor de n, daa rvoor staat de in h et leven 
ger oepen Con grescommissie (Bestuur en 
een groep entho usias te m edewerker s) 
borg . Deze commissie is nu al r eeds d r uk 
bezig om a lle fijn e plannen en suggesties 
vorm te geven en organisatorisch te r ea l i
ser en . In de loop del' komend e maanden 
zullen nog v ele bijzonder heden omtrent 
di t congr es u bereiken , zoda t u een steeds 
m eer gedeta illeerd beeld van ons congr es 
zult gaan krijgen. E en gr eep uit de lan ge 
lij st va n even e me nten d ie te zien en t e 
beluisteren zullen zijn, w illen w ij u toch 
niet onthouden . H ier komen ze : lezingen, 
hoofdf ilm, k leurend ia's proj ectie, ver
schillende demons tr aties, exposities door 
diver se leden, conver satiemogelijkheden, 
literatu urshow, zeeaquarium sh ow, ver
koopsh ops voor boeken en schelpen e tc . 
Op ve lerlei gebied zult u nieuw t jes kun-
1'len ver garen, uw hobbykennis k unnen 
verrijken en bovendi en per soonlij k e con
tacten kunnen leggen m et ander e zee -
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aquarian er s en m alacologen . 
Het officiële con gres wordt op 5 april 
gehouden, maar de Haagse W erkgroep 
heeft voor de leden in de lande n og een 
extra ver rassing. Zij n odigt u en u w echt
geno(ote ), verloofde e .d. ui t r eeds op 
zaterdag n aar Den Haag te komen. Dan 
zal 's middags en 's avonds gelegenheid 
bestaan to t kennism aking, uitw isseling 
van ervaringen , problem en en z. enz. Alles 
in een genoeglijke ongedw ongen sfeer 
onder he t genot van een en ander , dat u 
door de Haagse Werkgroep zal worden 
aan geboden . Ook over deze geste van de 
zijde der H aagse Wer kgr oep zult u nog 
meer details vernem en. Voor lopig moet 
met deze aankondiging word en v olstaan. 
Heeft u het al vastgelegd in uw agenda? 
4 en 5 a pr il n aar h et Biologia Maritima 
Congres 1970. Wij verwachten U !!! 

De Congr escom missie 

OCENEBRA ERINACEUS BIJ DE HOEK 
De laatste tijd w orden steed s m eer vond
sten gem eld van Ocen ebTa eTinac eu s (L.) 
welke op h e t strand bij I-loek van Holland 
gevonden w orden. H et betr effen mooie 
f risse exemplaren. Even w erd gem eend 
dat deze vanuit F rankrijk lan gs een n a
tuurlijke weg war en aangevoerd. H et 
b lijkt echter dat m en d e bodem van de 
Maasvlakte h eeft b elegd m e t grint om 
zandverplaatsingen en h et dichts tromen 
van vaar geulen t e voorkomen . Dit grint is 
aan gevoerd vanaf de Engelse kust en 
daarmee moe ten de Ocen ebra 's m eege
komen zijn. Ook en k ele Gibbula's zij n 
r eeds gevonden. H et transport is dus 
nogal onna tuurlijk, maar a ls u ze vindt, 
raapt u ze dan toch maar op. 

B.E. 
EXCURSIE 
Zoals u bek end is, bestaat de eerstvolgen 
de excur sie uit een b ezoek aan h et T ey
Iersmuseum te H aarlem op zondag 18 
januari 1970. Mocht h e t u zij n ontschoten , 
slaat u dan n og even bladzijde 152 op. 
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INKTVISSEN IN DE NIEUWE MAAS 

Op 15 juli van dit jaar hebben Rotter
damse jongelui uit het water van de 
Nieuwe Maas enkele tientallen inktvisjes 
gehaald. Helaas is de verdere behandeling 
van deze vangst niet gegaan op een wijze, 
die mogelijkheden biedt voor een vol
ledige opheldering over het hoe en waar
om. Slechts enkele exemplaren zijn in 
handen gekomen van deskundigen, en 
deze waren in dermate slechte staat, dat 
determinatie uiterst moeilijk was. Volgens 
drs. Backhuys, conservator van het Na
tuurhi s torisch Museum te Rotterdam, 
misten de enkele exemplaren, die hij heeft 
gezien, alle het achterlijf. Niettemin kan 
worden aangenomen, dat we hier te doen 
hebben met Loligo vulg((7'is Lam., een 
soort pijlinktvis. Hoewel de kranten heb
ben bericht, dat er ook levende exem
plaren waren gezien, moet dit ernstig 
worden betwijfeld. Ook h et in het Alge
meen Dagblad op de hand van een meisje 
afgebee lde exemplaar mist, voor zover wij 
kunnen zien, het achterlijf. D e meeste 
exempl aren zijn helaas weggegooid of 
door de vinders in de brievenbussen van 
de omwoners gestopt. Vooralsnog lijkt h et 
ons het meest waarschijnlijk, dat het hier 
dode inktvissen heeft betroffen , die mis
schien wel overboord zijn gegooid. Het is 
best mogelijk, dat de kinderen de armen 
in het water wat h een en weer h ebben 
zien gaan, maar dat kan ook het gevolg 
van de waterbeweging zijn geweest. W e 
zu llen ons dan ook maar niet verdiepen, 
zoals sommige kranten hebben gedaan, in 
de oorzaken van het "afdwalen" van deze 
ink t vissoort. 

W. F. 

RIJKSINSTITUUT 
VOOR NATUURBEHEER 

Per 1 oktober zijn de Stichting voor Toe
gepast Biologisch Onderzoek in de Natuur 
(ITBON) en het Rijksinstituut voor Veld
biologisch Onderzoek ten behoeve van 
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het Natuurbehoud (RIVON) samenge
voegd tot het Rijksinstituut voor Natuur
beheer. Hierdoor worden de krachten 
gebundeld ten behoeve van het onder
zoek ten dienste van natuurbehoud, land
schapsbescherming en rationeel gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen. Met de lei
ding van het instituut is belast Prof. Dr. 
D. J. Kuenen. Het instituut h eeft vesti
gingen in Arnhem en Leersum. 

LITERATUUR 

In de inhoudsopgave welke u de vorige 
keer hebt ontvangen, is, zoals u wellicht al 
hebt bemerkt, een deel weggelaten. Bij 
het onderwerp literatuur (28) ontbreekt 
namelijk de vermelding van de voorlopige 
zeebiologische en malacologische litera
tuurlijsten (blzz. 00/ 1- 00/4 en 0/1- 0/4) , 
verschenen in 1964 en 1965. Dat is geen 
vergissing. Zoals de naam van deze lij sten 
a l aangeeft moeten zij worden vervangen. 
Maar dan verwijst de inhoudsopgave, die 
wel blijvend is, naar iets wat nie t meer in 
de band is te vinden. De vervanging za l 
hoogstwaar schijnlijk in 1970 plaats vinden. 
Wij weten echter, dat er onder u op het 
gebied van literatuuroverzichten bepaalde 
wensen bestaan. Om hiermee rekening te 
kunnen houden stellen wij u graag in de 
gelegenheid ons over uw voorkeur op de 
hoogte stellen. Ook opgave van boeken 
die naar uw mening in ons land nog geen 
grote bekendheid genieten, is zeer nuttig. 
Wilt u in dat geval wel even de aard van 
het boek - b.v. determinatieboek voor de 
Noordelijke IJszee - aangeven. Degenen 
die zo vriendelijk waren ons al op het 
bestaan van bepaalde boeken te wijzen, 
behoeven dit niet te herhalen. Hun ge
gevens hebben we zorgvuldig bewaard. 
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