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VERVOLG EXCURSIEPROGRAMMA
Zondag 13 decem ber, Rotterd am
Bezoek aan h et Natuur Historisch Museum van Rotterdam, K astan j esingel 107,
Rotterdam -Schiebroek , bereikbaar met
tram 5 vanaf het C.S. Zoa ls r eed s aa n gekond igd wordt mom enteel in dit mu seum
een sch elpen tentoon st elling gehouden.
Speciaal voor onze excursie wordt een
rondl eid ing verzorgd. V er za melen om
10.45 uur voor h et museum. Vrienden van
B. M. en hun introducé's h ebben gra tis
toegan g. Zeer aan te b evel en! Van te
vor en opgeven beslist nood za k elijk. Zie
onder.
Zo ndag 29 november, A nt werpen
B ezoek aan vindplaatsen van foss iele
(pliocen e ) sch e lpen in h et ha ve n gebied.
Meer en ander e soorten d an in B ri ell e.
Kans op gave exemplaren en doubletten
groter.
Bij sneeu w of vorst wijke n we ui t n aar
Brussel en bezoeken h e t b eroemd e Natuurhistorische Museum met een unieke
kollectie foss ielen.
Opgeven zo sp oedig mogelijk! Na opgave
ontvangt U gegevens over tij d en plaats
va n verza m elen en even tuele verd ere bijzond erhed en .
Opgaven voor excursies bij:
J. Tj alken s, tel. 01717-4642 (tot 23 uur) ,
Rem brandtla an 184, Voorscho ten .
Tj .
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NOGMAALS ANTI-PAAL WORM-HOUT
De reacti e over d e paalwormb estendigheid van sommige houtsoorten (Varia
Maritima , bladzijde 175) heeft een vervolg
uitgelokt. Allereer st de botanische n aam
van h et Dem erara Greenhea rt : Ocot ea
Todia ei Mez (syn . N ectand1'CL Todiaei) , behorende tot d e familie L auraceae. Voorts
zijn nog t egen paa lworm bestendi g : h et
rode ijzerhout Azo bé, Lophi1'CL aLata Banks
& Gaertn. v ar . pTo ceTa, een tot 60 m r eik ende woudreu s uit Tropisch West-Afrika
welke beh oort tot de fa milie Ochnaceae;
Basralocus of
D ico7'ynia paTaensis, D.
glLi anen sis, b eh or ende to t d e fam ilie L e guminosa e en afk om sti g uit Suriname,
Frans-Guyana en Brazilië; het evenee n s
uit Suriname af k om sti ge Manbarklak,
Eschweitem Lon gip es van de fami lie L e cy th idaceae ; t en slotte Okan , Cy Lico disC1LS
gab1L1wn sis uit N igeri ë en Ghana en va n
de famili e L eg uminosae. Alles bij elkaar
t och n ag een r esp ect ab e l aantal houtsoorten di e h et v an d e paalworm w innen.
L.G.
,
KOLLEKTIE WALVISBOTTEN
H et Z oölogisch Mu seu m t e Amsterd a m is
dit j aar ver blijd m et een interessante kollektie sch edels en skeletten van walvisachtigen uit Nieu w- Zeeland . Zij best aat
uit:
sch ed els en sk eletten van twee zg.
Dusky Dolphins, L ageno7'hync hlLs obSClLnLS ( Gray ) , een soort, di e uitsluitend op h et zuid elij k halfrond in wateren tot 15 C voorkomt;
dr ie sch ed els vo. n de zwarte of k lein e
zwaard (wal) v is, PselLdoTca cTassidens
(Owen) , een kosmopoliet uit de warm ere zeeën;
een schedel van de dwergpotvis, Kogia
b7'eviceps (Blain ville) en nog een losse
onderk aak v an dezelfde soort. D eze
treft men in mu sea niet dikwijls aan;
twee schedels v a n d e gewo n e dolfijn,
0
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tenslotte nog de resten van twee dolfijnen, die men aanvankelijk in NieuwZeeland niet heeft kunnen determineren, maar blijkens een nadere mededeling van het museum blijken te behoren tot het soortencomplex Delphinus
delphis L. In tegenstelling tot in onze
wateren, waar we slechts één type ken ken, komen op verschillende plaatsen
in de Nieuwzeelandse wateren en in
verschillende jaargetijden tenm inste
vier verschillende typen van gewone
do lfijnen voor. In hoeveel soorten en/of
ondersoorten dit complex in het algemeen verdeeld moeten worden, is nog
onbekend . Hiernaar wordt op internationa le schaal een onderzoek ingesteld.
MUSEUM-JUBILEUM
Dit jaar, om precies te zijn op 9 augustus
1970, viel'de hct Rijksm useum van Natuurlijke Historie zijn 150-jarig jubileum.
Als instelling van wetenschappelijk onderzoek en als 3rchief van wetenschappelijk materiaal geniet dit museum een
zeel' groede naam. ook in het buitenland.
I-Iet pu bi iek kan helaas geen kenn is nemen V3n de uitgebreide './erzameling, die
gedurende zovele jaren uit alle delen van
de wereld is bijeengebracht. Men heeft
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steeds te kampen gehad met geldgebrek.
Daardoor is het ook nog niet gelukt bij
het huidige gebouw aan de Raamsteeg,
waarin het museum sind 1915 is gehuisvest, een tentoonstellingsruimte te bouwen.
VERDW AALDE LIPVIS
Op 12 december 1969 werd in de Noord zee nabij het lichtschip Texel door de opvarenden van de TX 34 een Bailloni's lipvis, Cenilab1'us (Symphodus) bailloni
(Cuv. & Val.) gevangen . Lipvissen ko men wel voor op de rotsige kusten van
Noorwegen en Schotland, waar zij zich
voeden met schelp- en schaaldieren, maar
dat zijn andere soorten. Het thans gevangen exemplaar behoor tot een soort, die
zijn woongebied heeft langs de kusten
van Noord-West-Afrika en in een deel
van de Middellandse Zee . Volgens drs.
S . J. de Groot van het RIVO te Ijmuiden,
die deze bijzondere vangst vermeldt in
Visserij (23e. jrg., no. 4. juni/juli 1970).
is slechts één maal eerder in de Noordzee
een Bailloni's lipvis waargenomen. Dat
was in augustus 1966, toen een exemplaar
werd geOJangen op de Swarte Bank, eveneens door een Nederlands vissersvaartuig.
Cliché Visserij.

