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To ~J!oskou vlO r d V2n 30 !!loi tot 9 juni 1966 door do U.S.S.R.
;.kadernie van l'iotom::ch!J.ppcn in samenvJorking met de Unesco on,
'e ni ge andere internatiot'ale orgnnis'Jtios oen internationaal
congre s gehouden,
,I,
Dat men steods meor betcko;lis ga"l"':J tJrekor,:len ann de studi e dor
viereldzeoën in de hlocé3Luitgebrcide zin, blijkt, wel uit de 0' norme belangst-slling voor di'j con3::.'e8, dat' het tweede ' Vlas van
zijn soort . Liefst 190Dde'olnenc:c3 ve2't egeDwo() rdigdc n 57 landen .
De moderne -oceanologie of vv81 de rretenscho,ppelijkc bestudering
dor oceanen on zoo'on, Oifivat een "ui"l:gobroid terrein met zoer
ui toenlopende v18tenschapp0h als do nnnlYe9 ·der watergotijden,
turbulenti e verschijr.selen on ma:;:-iene bi.ologie cm er maar 'eon
paar te noemon . Onder d i e[',e:1on J (:tie do oceanologio beoefenen,
vindt men dan ook een gro'~,u yerscheidenhei d van specialisten ,
zoals ., o . a . wiskundigen, }2,1'cuurl:unc1:i.gen; chemici , geo fisic~, geoiogon; biologen en iilstrU"'1( )iltonc,echnic~ " Hoe be l angrijk de ze
l aatsten zijn moge blijk.:m uit het feit, dat het moçlerne or;tc1er..;..
zoek zonder Gespecia:;"isoerèc fijr...? mootappnyatuur niet hleer
denkbaar ' is.
Op h et Gobied der biologio kW.'llll op dit congres duidelijk naer
voren, dat het L3lien in 00 diepto de:.' oceanon' veel r ijk er e n
Gevarieerder is dan men tot voor kort geloofde. Onze oudl andgenoot Zcneveld, (Norfol1:., '(j.;:: . •L) ro.pport ee r de het bestaan
van verscheidene levende wiorsoorten op ve l e honderden me~e'rs
diepte in de Fos~; Ze'3, icrGs wnt men tot voor kort voor onmogelij k had gehouden .
'
,
Jus tege nhange r van het leven in d'G diepte l)ohandelde dG Rus
Savilov het z . g. :lplous bon" , O:1der pIeuston verstaat me n do
planten en d i eren" die spec:;"aal 2.e,n het grensvl ak tussen
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tussen lucht en zee leven. ' Eèn'bekérid voorbeeld ' hiervan is het
Portugese Corlogschip of Physalia.
,
Ofschoon op dit congrés weinig nieuws geopenbaard werd, wat
niet reeds elders beEc:lreven werd', was het van groot belang
om het onderling begrip te bevorderen tussen al deze ui teen _ ~
lopende wetenschapsbeoefenaars. Vooral ook door de grote
deelname van Russische zijde (1300 :'11an) hadden de ~"lesterse
-"deelnemers een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de
Russische vorderingen en onderzoèkmethoden op het gebied der
oceanologie.
J. H.L.

Men heeft zich al geruime tijd afGevraaGd op welke prikkelen
(stimulti) vissen reageren om in scholen bij elkaar te blijven.
Zijn dit gezichtsprikkels of chemische f act,) :;,~en in het Vlater.
Dr. ::.'.N. McFarland en dr. S':" Moss (Department of Biology,
Yale Univers~_teit), concluderen op grond van proeven met een ,
harder (Llugil cephalus) Risso, dat hoofdzakelijk het zuurstofniveau rondom de vissen bepalend is voor dit gedrag. Het
zuurstof-niveau is binnen ,de school veel laGer dan erbuiten.
Koolzuur speelt in deze orïéntatie eenc'''inge rol, zoals uit
zuurgraad-bepalingen binnen en buiten de school is gebleken.
(Scienc8 , vol. 156, 1l april 1967,p. 260).
(N.R.C. d.d. 14 juli 1967).

Drie soorten van :.ntarctische visse'.1 (Trematomus bernacchii,
T. borchgr8vincki en T. hansoni) leven constant in wate~
dicht bij het vriespunt. Deze vissen Gac.~-.. spoedig dood (z. g.
"upper-lethal tempern.L,nrell) bij 6 0 C. Verder verdraGen deze
vissen Gemakkelijk en zonder schadelijke gevolgen een onderkoelinG tot -2;5 0 C. Er is dus een duidelijke temperatuur[',cmpas::;inG ae,n :.l.te rctische wateren. Di~ zijn volGens dL
G. N. Somero en dr. /... L. -:-' eVries (Department of Biological
Bciences, Stanford Universiteit) de laagste "upper-lethal"temperaturen bekend bij hogere organismen.
(Science, vol; 156, 14 april 1967,p. 257)
(N.R.C. d.d. 14 juli 1967).
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