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Weet TI nog vel van enkele \veken terug?Dikke jassen, dassen, blauwe
neuzen van de kou! En nu? Laat ik nu aan dit Vita Marina nUlllmer
zitten werken met open ramen en een zonnetje! Een bijna zomersezeewind waait een frisse zilte zeegeUl" in mijn neus .Dan begint er op
zo'n moment iets te tintelen in je bloed.Dan zou het haast in je op
komen om aan alle lezers van Vita Marina een kort brief'je te richten
met een inhoud als: Dit keer geen Vita Marina~Redacteur zwerft langs
het Noordzeestrand.
Toch is Vita Mal'ina uitgekomen ondanks dat ik er toch even uit gerend ben naar mijn gelief'de haverll~oof'do
Daar ter plaatse bemerk je toch nog goed, dat één zv-mluw nog geen zomer maakt.Er heerst in de plasjes tussen de grote stenen nog een
doodse stilte. Geen grondelt jes schieten in schooltjes heen en veer,
geen garnalen ploegen met hun poten door het zand)geen zeesterren
kruipen traag over m('\sselenplakkaten.Zelf's de paardeanemonen schijnen naar diepere oorden verhuisd te zijn.
Ja ik noemde daarnet de mosselen. Daar onder is een ware ravage aangericht.ln de littorale-zone,dus de eb- en vloedz0ne is geen levende
mossel te bekennen.De stenen zijn overdekt met lege gapende mosselen.
VORSTSLACHTOFFERS! ! Ik ben nog niet in de gelegenlleid geweest om de
stand der mosselen beneden deze zone te bekijken. Die zullen naar ve
hopen nog in goede conditie zijn,,{ant Vlaar moeten we anders over enkele maanden het messelzaad vandaan halen?
Ja de verst heef't wel slachtof'fers gemarutt.Op onze laatste excursie
van de Haagse Werkgroep vonden we duizende doubletten van de Tere
Platschelpen,allemaal leeg.H)nderde vogels, waaronder vele zeldzame
gasten hebben het loodje moeten leggen. Van heel nabij hebben we ze
kunnen bespieden:de dodaarsjes,de toppers,de f'Uten,de zaagbekken en
wat al niet meer "Maar, wat drommel nu zit ik toch vleer bij die vorst
en midden in de koude dagen.
En daar ',vilde ik het nu juist niet over hebben, datilal met )pen ramen
kunnen vverken il betekent dat de tj_jd voor ons weer rijp gaat worden.
Nog misschien enkele weken en dan zal een schare van zeedieren \leer
de kusten bevolken.Dan zullen vv8 er op uit kunnen trel.ç:ken met schepnet en vangpot"Dan is het v-leer hoogseizoen voor het veldyrerk. Wie dan
beslagen ten ijs-of' beter aan de kust-\/il komen, zorge e!' nu al voor,
dat zijn spulletjes \teer prima in orde zijn. Schepnetten vernieurren,
transportbussen verven en mastieken.Allemaal prettige werkjes, omdat
zijnde belof'te voor een heerlijke zomertijd-en dus f'ijne excursies
inhouden. Ik ga ouk de spullen weer eens bekijken. Tot straks dan bij eb.
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De vele bestaande verbindilJgelJ, 'Zijn te verdelen in de urganische .en
de anorganische verbindingen.De la,atste L'mvatten de verbindingen
van de metaleL en elementen zoals zwa:vel,ph.os:phur ,stikstof I arseen"
jOdium,chloor,'trvoru,kiezel en vele andere.Enkele voorbeelden van
.ûrganische verbindingen zijn b.v. ulien en vetten,alcohol,aether,
azijnzuUI,eiwitten,methaangas,benzine,suiker,benzol,toluol,xylol,
ceder0lie,glycerine en nicotine.Deze verbindingen zijn bijna alle
opgebouwd uit de elementen koolstof,waterstuf en zuurstof(C.H en 0)
Een speciale werkwijze in de analytische chemie is de zg.microchemie.Dus chemie in het klein.Maar 'lan ook zeer klein!Hi~rbij voert
men met behulp van geperfectioneerde apparatuur analyses uit,uitgaande van slechts enkele milligrammen van de te 0nderz0eken stof.
Daarbij wordt ook vaak de mikrcscoop gebruikt met niet al te sterke
vergrotingen.Reacties worden vaak uitgevoerd op een witte porcelei!.
nen plaat met kuiltjes er in,een druppelplaat.Enkele druppels van
de verschillende oplossingen cf enkele korreltjes van de reagerende
stuffen worden samengebracht op die druppelplaat met behulp van
druppelpipetjes,roerstaven en spateltj es.Men nuemt dit druIJpelreacties.
Als volume-ee~~e~d gebruiken we de milliliter:ml.Dit is bijna het
zelfde als de cm),en men kan het vvcrlopig wel als het zelfde beschuuwen.
We zullen nu overgaan tot de behandeling van de voornaamste appara-,
tuur, \;~elke 'Vve nodig hebben bij onze onderzoekingen. In de eerste
plaats de bunsenbrander,waarvan we een doorsnede op de tekening kun,
nen zien.Eet gas kumt bij A via een gasslang de brander in en gaat
dan door de Lauwe opening B naar opening D,het boveneinde van de
brander.Daar steken we hE':t gas aan. C is een ringvormige ('pening,
}vaar het stromende gas lucht aanzuigt, vvaardoor het gas met een blau'We vlam brandt. Deze blauwe vlam. is veel heter dan de gele I v/elke v:re
krijgen bij verbranding met te w'einig lucht. S is een schijf, welke
y.re op en neer kunnen draaien om de luchttoevoer te regelen en dus
de temperatuur van de vlam.E is een stelschroef,waarmee we de gastoevoer kunnen regelen en dus ook de grootte van de vlam.V is de
voet waar het geheel op rust. Wanneer 'iTe te veel lucht toevoeren en
te weinig gas,lopen vre de kans dat de vlam naar binnen slaat.Deze
branders bestaan in verschillende ui tvoeringen,maar het princil)e
blijft het zelfde.
In noodgevallen of Vlanneer niet al te hoge temperaturen vereist
zijn,kunnen we de brander vervangen door een spirituslichtje,dat
cok wel bruikbaar is als maar kleine hoeveelheden stuf tegelijk ver'ilarmd bebc,oven te worden. Vnor het verhitten van vloeistoffen met een
laag kookpunt en die eventueel licht untvlambaar zijn is het gebruik
van een electrische kookplaat, waarvan de gloeidraden goed zijn afgesloten van de buitenlucht.aanbevelenswaardig.Ovk is het mogelijk
een gloeilamp in een bus te gebruiken.Dit is zelf te maken! Zie tekening
-18-
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VEHKLARING

1/ Bunsenbrander

2h

Rondbodems
.// Maatkolf
4/ Buret
5/ Piljet

6/
7/

PilJet-Buret
DruI)pelpipet
8/ Roerstaven
9/ Reageerbuis
10/ Cc..lorimeter

De verhl.\udineen tussen de te1<::eningen
klvppen natuurlijk niet allemaal.
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kening.Vooral bij het koken van organische vloeistoffen verdient het
aanbeveling enkele zeer kleine korreltjes puimsteen toe te voegen om
te voorkomen dat de vloeistof ç.nderkook.t raakt en als gevolg daarvan
gaat stoten en onregelmatig kookt.
Om hoeveelheden vl'Oeistoffen af te meten zijn vele soorten van glaswerk in omloop.ln de eerste plaats hebben we het maatglas, een hoog
smal cylindervormig glas J met op de viTand een schaalverdelingQ Een soort
gelijk tvestel,maar dan naulirkeurige:::: is de buretvHet is een lange
smalle buis met vlnd.eraan ee:a k::;:aantjejvraardoor men vloeistof uit de
buis kan laten lopen,Op de buis is Vleer een schaalverdeling aangebracht" 1 rum van deze snhaal kûmt ::ngeveer overeen met 0 ~ 10 ml"Rierdoor is een nauvvkeuriglleid van 1;,.;.2 hond.erste mI mogelijk.
Een ander appaTaatje is doe pi.pet"Het bestaat uit een dunne buis,die
van onderen Inultig toeloopt en in het midden ecm ver\vijding bevat.
Boven de verwijding is een merkstreep aangebracht;die aangeeft .. dat
als de pipet vol is tot die ruerkstreep, de hoeveelheid vloeistvf er in
een nauwkeurig bekend aantal mI iö,b.v_50.00 mLOm de pipet te vullen
wcrdt hij in de vl.Jeistof gestoken en voorzichtig vol gezogenoZu lang
de vinger op de bovenupening gehouden wordt kan er geerl vl;;.,eistof uit
de pipet lopen"
Er bestaat (ok nog een combina1.;ie van buret en ldpetoDaarbij iso de
Yervlijding van een pipet ,lÇ1nger en naU\7er en voorzien van een schaalverdeling" VPoOJ,.' kleine ho eveelheden is dat vlel ,ha.q.dig,
Dan hebben we n,Jg het maatk;:.lf'je.Di t is een rGnd:l~:.lfje met een platte bodem en een lange nauwe halsoln die hals is een merkstreep aangebracht.Laat het volume bv. 100,00 ml zijn.Als ve nu met een pipet
10,00 ml in de kolf laten lopen van een vpl:.ssing van bepaalde sterkte en we vullen dan de kolf bij tot de lLerkstreep met cedestilleerd
'ï1ater J dan is de ",plossing. in de kAlf dus pre~ies lOx zo z',lak gew' ,rden.
Als laatste van deze .categorie noem ik het dru.1)pelpipetje.Het is het
zelfde soort apparaatje J dat men gebruikt voor neusdru.t:'pels) alleen is
de tuit in de regel iets slanlter. We kunnen er gemakokelijk zelf een
maken als Yle het rubberen kapje vervangen do(~r een eindje r1itbberslang
en dit aan het eind afçJlui ten met een kurkje*Als nau\iTkeUIig rr.eet-instrument is het niet bedoeld,maar als 'de bv ~ 50 druppels in een maatglaasj e laten lr~pen, \loeten 'i'ie ongeveer het volume van 50 druppels en
dus -:.ok het volume van 1 druppeL
Het me~st bekende glas'.ferk is ~.7el de reageerbuis "Het ';lOurd spreekt
voor zichzelf "Reageerbu:Lzen moeten van dun glas gemaakt zijn, anders
knappen ze blj verhitting"Lekerglazen vorden veel gebruikt als men
moet \lerken mei.: gr;,:tere hoeveelhed.en vloeistof . . Wil men in een bekerglas iets verhitten, dr"n moet men het 0P een gaasje zetten, al of niet
vc-orzien van asbest J dat lieer op een ij zeren driepoot ligt. Onder de
driepoot sta::'tt dan de brander"Ook kan men het glas natuurlijk direct
cp een electrische ko~kplaat zetten..Het glas vraarui t al deze sJorten
glas\-ierk. gemaakt zijn is speciaal glas, d.at tegen verhitting bestand
is.
Een erlenmeyer is de bekende omgekeerd-trechtervormige kolf.De kelf
uordt V00r ongeveer het zelfde doel gebruikt als een bekerglas,alleen
is het nu. mogelijk de kolf af te sluiten met een st")p,? die doorboringen kan hebben .. waardoor allerlei instrumenten gestoken kunnen 'worden.
Dit is ook het geval bij de zg. rondbodems)die vak bestaan met een
platte bodem, al klinkt dit Ylel wa't paradnxaalL
Wcrdt vervolgd
-20H"C~mpaan
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In het Januarinummer heeft U c..nder de kvp. HU{J(jTB PUNTEN IN 1954 .ok
kunnen lezen dat het in de bedoeli ng Tag om n:et I'jljkst.eJ['en een studie kamp :op Tholen te houden.
Voor die B.M-ers, die reeds vaker op Tholen in de zgn.Kof'f'iehoek geweest zijn maet het wel als muziek in de oren klil.lken, uJ1l te horen
dat vve er nu niets eens -zoals gewoonlijk-maar een dag zullen vertoeven,maar dat we nu bijna drie volle dage~ in dit heerlijke lustoord zullen kunnen grasduinen.
H et zal het eerste officiele studiekampje 'irorden,dat Biologia Maritima voor haar leden organiseert.Om maar vast enkele gegevens bekend
te maken de volgend.e :
Datum: 5-6-7 Juni 1954.Zaterdag 5 Juni wordt het kamp tijdens de
-- maaltijd van 6 uur officieel geopend en 7 Juni ("In:: 5 um' 1deer
gesloten.
Overnacl-:0i:q.E: In een vla1\: bij de Kuffiehoek gelegen Zeeuvvse hoeve
zullen wij de moede excursiehoofden neer kunnen leggen.
Maaltijden: Deze zijn in het kampgeld inbegrelJen.
~. '-Je zeJ..:f__voor zorgen : Nu dat is simpel: slaapzak of dekens, eetgerei, toiletsI)ul, en verder de ben0ldigdheden voor het verzamelen
van levende zeedieren.
De rêJs er he~n:De reiskosten zijn niet in het kampgeld·inbegrepen.
lb§:mpgeld: Naar raming zal dit voor 3 dagen .ngeveer J?8~- - 10.- be~
dragen.Hierbij is overnachting,maaltijden,excursies etc. inbegrepen.
Hetprogr..ê!!~: In extenso komen we daar natuurlijk nog nader op terug.Hier vTillen we volstaan met te vertellen dat een heel stel
interessante excursies op het programma staan,waarcJnder ook
een vaar-vistocht met de keerwantvisser.Vermoedel1jk zullen
00k lieden in het kamp aanwezig zijn met apparatuur voor waarnemingen onderwater.Verder staan lezingen en praatkringen in
de avonduren op het programma. Kortom het belooft w-eer iets
gceds te worden.
Uit de Haagse Werkgroep gaven zich ruim 14 deelnerr:ers voor dit kamp
op. Leden, die ook van de partij willen zijn en met een mooie voorraad
dieren en wieren plus een rijkere kennis huistJe willen keren,kunnen
zich nu reeds opgeven bij de administratie. 3 }t'ijne dagen vlachten U !!
ERRATA In het vcrige nummer zijn enkele f'outjes geslrpen.Wilt U ze
------- even verbeteren? Blz.ll 26 ste regel van brven: moeilijkheid
m~et zijn mLgelijkheid. Blz.12 5e regel van boven:examitatiun moet
zijn examination.B lz.14:naast het vvaord:wordt vervolgd,m.Jet de maat
85 in 95 gewij zigd worden.

GOLFBREKERANEMONEN BIJ DE VISHAlDELAAR
Toen ik een dezer dagen bij de visboer m'n "half pondje!? mosselen
tot mijn verbazing 8 volwater had gelLten bleken ze
volkûmen onbeschadigd en in blakende welstand te verkeren. Een mens
mag"als inlander li tenslotte wel eens een meevallertje hebben.
G.C.Reoouxt.

haalde,v~nd ik in e~n halve rrosselschelp
v7assen g~lfbrekera.rJ.emonen .. Nadat ik ze te
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DE MIKROSKOOP OP STAPEL

Om verantwoord verder te kunnen bouwen is het beter, dat we tenminste
1 oculair bezitten.Dit is dus het bovenste lenzenstelsel,waar het oog
vlak boven gebracht wordt. Voor deze oculairen is een standaardmaat
internationaal vastgesteld en deze wordt meestal opgegeven als de inwendige diameter van de tubus,waarin het oculair soepel en toch zonder speling moet kunnen passen.De meest voorkomende maat is 23.292 rum
Het beste is nu met een dergelijk ooulair naar een vvinkel in hengelaarsartikelen te gaan en daar een koperen bus te kopen, die er :::>p de
boven beschreven \7ijze om heen past.Ban moeten we nog een bus hebben
die weer om de eersté heen past en een, die daar weer om heen past.
Deze drie koperen bussen moeten onderling niet al te soepel in elkaar
glijden. Zijn ze bij de ene vrin:kel niet te krijgen, dan heeft men in de
meeste gevallen in een andere zaak Vlel succes,Vlant de sortering verschilt sterk.Deze bussen moeten een Yfanddikte hebben van niet meer
dan 1 mm en zo lang mogelijk zijn,maar niet langer dan 16 cm.De buitenste bus moet in ieder geval van messing zijn.De buitenste bus wordt
HAAKS afgezaagd op de lengte van de tekening. Voor het zagen een verstekbakje gebruiken of laten doen.De tVlee andere bussen ook .p de aangegeven lengte afzagen.De dunste bus zullen we A noemen,de andere in
volgorde B en C.
Voor de bevestiging van de objeotieven-dit zijn dus de lenzen, die boven de vooJrVrerpstafel zitten, dus onder aan de tubus-is het het beste
een soort moer te laten draaien van messing-door een fijnbankwerkervolgens enderstaande tekening.Deze moer past preoies onder in bus B
en moet daarin permanent of uitneembaar bevestigd worden.ln ieder geval stevig.De bus C wordt stevig aan de bevestigingsarm vast gemaakt
volgens tekening.Aan de bus worden twee messingplaatjes gesoldeerd.
Zie tekening. Het kan natuurlijk ook op andere manieren.
mJer M
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De afstand tussen onderka.nt moer M en de bovenkant
van tubus A noemen we meohanische tubuslengte.
Schroefdraad Moer M 36 per inch.
V-vormig 55 graden
a= 0,764(+ 0,003,-0,000 inch)
b= 0,800( + 0,003,-0,000 inch)
Wordt vervolgd -22- .
H. Compaan
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Bree<lpoo t krab (portumnue latip..ö )Beter ll L'url.el. lIe kunn e n sp reke n
vun krab ja . ·./ant de lellf,t e van h et rugs ....hild b edruagt
ge\700nl1jk n iet meer dan 2- 3 cm . De kl eur van het rugsfllli ld i s
licht. cr cJ:le- srijs ge/UU""lrlcr d . 'l\maerr de ogen dru.agt dit. kr abj e ook
.3 ultste ekse ll. waaryan de t.m~v bui teiste "lp z i j g ericht s taan .
Wrullleer '.le 1 zomers me t onze lw r l anes de kust g aan "treklwn van_
g en ,ie dit Mlrdiee beest nog .J.l eens v!l.t:lk. Bij kan i n h et aqu.a_
ri U!ll e ehouden 'iol'den. !Ular liefst niet. lI:e t. grot.ere s oorten als
str and- en Z">l'el:lkrab . Aan de ze aOOl' t en vallen zij s neller ten offer
aliloevel zij ovcrdo.g veel i n h et zand verborge!L leven . Zl j verd...·ij _
nen geheel or.dc r het zand .
Ik heb i n !:lijn aquaria vaak ol'Se!ilcl'kt , dat 1ianneel' he t a quariu:ru onve r lich"t "/as ge .. ees t de breedpno t krabbcll u.it de schuilhoeken t e
voor schijn '.laren gekololen . llogclijk dj n het. dUl3 nachtè.ieren , die ov erdag niet op voedsel ui t ·.,'ensen te gaM .
Zo lSJlgzac.m B.l1n komen ... ij nu b i j di e l',J: nbber.aoort.en , velke vrij
teldtaam zijn en dus ook n:oeil1jker V("lo r .h et Elqunri U!ll te bClllll.cht igen
d jn .
Een eevolg daarvan is ook dat de \!r..arne!!!1ngen dtulrvan ook in ons arC!hi ef 111 t.P1'!\t dun e;ezQ.e.1d zij" _
Rel:rJu-ub Een buitenge\loon aurdig dier in het. aquariUl:l. De v issers geven dez e kr ll.bben heel cigenuar(l1ge nUJ.!lcn els lrubikèllllettlr
(dit ,:00r d heb ik fone tisch gcsci'. l'e\'en . 116l'. gc zien n i emand !!li j de
juist e schrijt\lijze , z·, è.i t I/oo rd al eeLlll gesohreven J[;ucht z i jn(!)
k .. n geven) . ,)Ok spr eeH; e.en van Chinees jes • .,mdut het rugschild cet
de be i de lto.llge sprieten op !len chine?enF,ellicht l1 jkt, \~uurbi j de
sprieten dan ' (Ie llmge hnarutuarten voo rst ellen . In he t engels hee t
deze krab (le lL: U!"Jked crab . ..:aur dus ook he t no.sker achtige van ne t :rugschild 'lpf(cva.ller, is . De vissers no eUlcn ze \10k ·.iel oens predika.ntjes .
Dezo r.l'ubben hebben hele lange schuarpotcn . ve lke als ui t g e s t rekte
&.rwe r.- de dUl:!inee d.e gen:eente zegencnd- nuur voren ge ri cht st.aan .
De hclrnY.l'ub is geen kus td ier in de ~ i n zouls de s trandkrab dit is .
Hij leeft in he t sub _ l1t t oruo.l , dus beneden de l J.Ll,.n;ste ebs t and .
De Lltcest.e e:.:e:Z:ill3l'en '>lor den 8evist ten U. van 'I'eJtel.
De b"u\.' vur. de l:!el=:krab is ',:e1 t ypisch aungepast aan zijn leven ir.
d'ol z;ar.dbodel:l . De lange st i jve Gp d et. en draeen elk t \,ee rijen n aar
binner,eeri ci1.te h ux en , ltur:neer de kr ab zich ingraaft _en di t geb eurt
met een v ert il,aal opgericht rllgs child--, dan ' sluiten de t llc e spriet en
..ane en en vor me n d e hurc.c een holle tubu.s . Deze t ubu.s zo r gt er Vl'lor
dl.t. s teeds ..'er s ';;-at cr de kic'<I.·,len kan bo.!reil'.:en . Wanneer d e ze kr ab i n
een slikbodem zou l ov en , zou dit kanaal al spoedig ve r s t opt r aken .
DanroLll t rel'f'en \:e du hclrnkrab ook iJl ochoonzand aan ,
Dt! LI!!u me tj es drage n hele l ange schaa.rpo t en , t er',; ijl de yrOU1;tjes
kur t er e hebben .
Ook dez;e krab Den treffen \;e overdag i n hf: t zand ingegraven , ter_' ijl
zij '!J nachtS" voor den dag" koc.en om Jp voedsel ui t te gtJ.~m .
:a et is vel npme r l:e l1 jk dat tijde ns een tra·.I1crreis bij het Ilpenen
v ... n de lIiUog v ...m e en kabeljau',;' een a.antal he l mkr abb en naar buit en
kl/runen .
De vo l~ende keer komen de sp in!U'o.b , de hoo il:;agcl'.krub en de kleine
po r eeleinkrabbet jes voor he t voetlicht .
nob F,nt r ~p
_2} _

CARCINUj IN ZUN /5()[!\éNtlOE1
Zo vaak wurdt van een bnek in een recensie gezegd, dat het thuis
hoort in iedere boekenkast. Nu dat zouden ";\'e van cli t boek ook \i1illen zeggen,maar in de eerste plaats zou ik dit boek in handen willen geven van al die j"ngeren, VOOT ylie de levende natuur nt.'g zo'n
gesl, ten b, ek is, maar ook zou het helemaal niet kwaad zijn als ook
de leerkrachten van het l1cooie vak t'natte his" dit boek eens lazen.
De schrijver heert gebrvken het dvcerend behandelen vun de soms
grauwe theorie,maar heert zijn bJek in een verhaal en zelfs nog een
tikje romantisuh verhaal ook geg()ten.Daarom is het voor jongeren Ze'
prettig te lezen en zal dit bJek voor hen de pOJrt-r.:..aar c.~dj hopenr:penen naar de 'Jereld van schoonlleid,mysterie eL rijke inhoud.
Het boek vertelt van de nieU'.~'e leroar Biologie, die zijn voorganger
komt vervangen en door zijn 'ilijze van cloceren-meer vertellen-de
interesse voor dit mooie vak bij de leerlingen v"eet te 'Jekken. Ja
er vrordt zelfs een biologieclub gevormd, 'daarbij de leraur als geest\3t
lijke vader optreedt.
Uit het buek, waarin toch heel veel biologisc;l'le stof' verantwoord ver\/even wordt,komt zo duidelijk tot uitdrukking, dat \vanneer "\{e met
ziende vgen en horende 'X'en de natuur intrekken veel kunnen zullen
gevmar\lOrden van de gedragingen VétE dier en ljlant .Dan kan het niet
anders of'iie zullen gegrepen \forden door het ,lOnder van dlit maohtige mechanisme dat :Natuur heet.
Dat de leraar ondanks zijn voorgeschreven ,-,veTladen }lrogramma de tijè
moge vinden om zijn lessen ook in deze tTant te gevc:?n, is niet alleen
de uens van de recensent,maar naar hij hoopt ook die van hen, die de
"natte his\! altijd nog met tandfornnües etc. vereenzelvigen.
Een prettig boek dat we zeker moeten lezen.
Uitgaaf De Bezige Bij .Prijs slechts ]11.7.90
AQUARIUlVIBIOLOGIE door Dr.J.J\iJ.Lodev7ijks en Prof.Dr.J.J.TJUyvene de Wit.
Dit boek is het derde deel( serienummer--2}datde-- rUllan-dia Üitgeverij te Baarn in de serieuitgaaf IIEet handboek voor de Aquariumliefhebber" uitbrengt.Zc.als in ieder deel afzonderlijk een bepaald afgerO"'1d geheel behandeld '\JOrdt, bespreekt de schrijver hier de morTlrulogie,de anatorr.ie en de pl1ysiolugie van vissen en planten.De schrijver
belicht heel duidelijk dat 'I/anneer "lIe een juiste indruk el: daarna
een juiste conclusie\dllen tre~\ken omtrent het gedrag der aquariumdieren, het uiterst belangrijk is om te weten hoe het dier van binnen
in elkaar 2lit en Yffit de f'unctjes van de belangTijkste organen 2lijn.
Even ui tgebreicl "':lOrden ook de planten behandeld, teT\djl ook aan de
lagere dieren als ':!eekdieren en "I/armen de aandacht 'vi()l'dt gegeven.
En gelukkig Waar,\4ant hoe vaak lClmt het niet voor,dat voor aquariumhvuders schijnbaar alleen maar vissen blijker~ te bestaan.Ï'JlOge hetbij het lezen van dit boek-voor een ieder duiè.eli jk vorden dat o,)k
een aquarium een gemeenschap vOTmt,vaarin tussen alle individuen,
welke het bevolken e".'n nau':re samenb_ang aarrv:rezig, een samenhang tussen
dood en levend. Prijs:Serieprijs F.4.90 .Losse delen F.5.75 per deel
Zeer belan[Tijk is het hoofdstul\~ilViss8n en Hormcnen" ,-',~marmede Prof.
DT.J.<T.Du:y.,renE) ele '-;it dit boe};-_~~T,ç?lnit.
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