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9J?merking b.tLdQ Zee bio logis c:he LJ teratuux).i;Ls.1.~_
Onder aan de oerste pagina van do voorlopige Zeebiologische Litera-tuurlijst treft U het nummer 00/1 aan en op do volgende pagina's
00/2, 00/3 enz.
Het is de bedoeling, dat U de voorlopige Zeobiologische Literatuur
lijst opbergt v66r de voorlopige Malacologische Literatuurlijst.
Opdat elk ondGTworp kan worden uitgebreid, krijgt U dus achter de
tabkaart Litoratuur :
pagina ' s Literatuur 00/1, 00/2 enz. voor do voorlopige Zeebiolo - '
gische literatuurlijst.
pagina's Literatuur 0/1, 0/2 enz. voor do voorlopige Mala colo
gische literatuurlijst.
pagina's Literatuur 1, 2 enz. voor de boakbesprekingen.
::::JXCURSr:::S.
Wanneer U zich nog niet hooft aangemeld voor do oxcursies naar
Schüttorf of Yerseko, dan kunt U dit nog doem vóóE-L5._ augustus
a . s., zo mogelijk per invulformulier, te zonden aan Stichting
B.M., Beno0rdanhoutsewog 5, den Haag. Ná deze datum zijn wij n.1.
in verband met do vacanties niet moer in de gelegenheid de noodzakolijko voorboroidingen te traffen.
Excursio Yorseko.
Op pagina 18 van Varia Maritima kun t U l ozen, dat U, wannoor U
de olnoGmt aan de xcursio naar Yorsoko, de trein moet
nemon? die ~ 10.45 uur aankomt in Kruiningen.
Op het invulformulier voor de excursies staat, dat U? indion U
zich hiervoor opgo 'J ft? te .2:. 11050 uur aan het station Kruiningen
zal worden afgehaa ld .
Di t moet natuurlijk zijn 2:.. 22..~0 uur.

~trein
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~xcursie

Antworpen.

Zatordag, 18 juli 1964 verzamelden we om 10 uur bij de Boudewijnsluis, even buiton Antwerpen. We waren met 14 personen.
Vandaar zijn wo naar enkele in aanbouw zijnde havens geredon.
In 0011. niouw gograven bouwput vonden wij in het vrij stoile talud
oon fossielenbuit, die gekenm~rkt werd door eon aantal Cardiumsoorten en wol Laevicardium d '3corticatum, Cardium edulG edulinum
en Cardium parkinsoni. Vooral do laatste kVlam in grote en mooie
exemplaron voelvuldig voor.
Ook losse kleppen van Pecton maxim us complanatus (mooi gaaf)
werdon nogal vool govondonw
Opvallend, dat dozo vindplaats zo uitdrukkolijk bepaald word door
de velo Cardiao
Van de vondstem godaan op do plek, diG wij roods vaker bezochten
wil ik noemen~ Turritolla incrassata (groto gavo oxemplaren),
dó steeds woor verbluffend gavo Polikaansvootjes - Aporrhais
scalc1.ensis, Calyptraoa chinonsis, 1 ex Atractodon elegans (boschadigrl) 9 Cancellaria lajonkairiana. Van do Twoekleppigen noeman wo slochts de soorten, dio als doublet gevonden werden:
Chlamys oporcularis, Glycymoris glycymcris variabilis, Cultellus
pellucidus, Yoldia semistriata, ]\Jucula laovigata~ Nucula nuclous?
Astarto omali, Astarte incort.l" lVlya truncata, Corbula gibba,
Taras dilotatus, Ostrea ad.ulis 9 Pinna rudis (fragmonten), Tellina complanata, Cyprina islandica.
1)uid()lijk komt hier tot uitdrukking? dat de plioccme zoe, waarin voor millioonGn jaren deze dioren loofden, eon zand/slikbodem
hoeft gehad, gezion de volo Tweekleppige weekdieren, die een in
do bodem ingograven levon leiden.
Met klem willen wij de verzamolaars van fossielen aanradon, do
kans to grijpen om op ~6n dagexcursie minstens 60-80 soorten
to kunnon vorzamolon. Ovor onkele jaren zal dezG prachtigo vindplaatsverdwenen zijn cm zullcm wo spijt hobbon hiervan niot Voor
100% to hobben geprofiteerd.
1)0 doeInernors, dia mot hot busjo van de Hoor Entrop zijn moogore don , zullen d0 torugrois niet gemakkelijk vorgeton.
Tenoinde zo vraag mogolijk woar thuis to zijn, bos loot men, do
"kortor]!! route, via.Gker:: m to n0mon. Het blaek ochtor, dat ()on
noodweer ook dezo wog zou nomen, waardoor mem op 8en gegoven
moment gehoel was ingesloten door omgewaaide bomen.
Na eon avontuurlijke rit, ondor half omgowaaide bomen door, via
weilanden en zandwegon on achtor traetorem aan? welk,) da omgowaaido Domon van do weg mooston vorwijderon, is men na een
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oponthoud van uren

toc~

behoudon thuisgekomen.

AANVULLING.
Onder aan de pagina l s 1 en 2 van Tweokleppigon (het - artike l over
do Cardium ) moe t worden vermoldg januari 1964. Dit is do maand van uitgave van genoemde pagina Is.
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In v or band mot r uimt oge brek noemon

VvG

a lleen do tijdon van de

_~AAG-;:v'AT3R ~N van do zaterdagen, b8rokond voor 'd e volgende

sta-cions.
1. Delfzijl, 2.

Wost-'rorscholling~

3. Har l ingon , 4. Den Helder,

5 . IJmuidon, 6. SchGveningen~ 7. Hoek van Holland~ 8. Hellevoetsluis, 9. Brouwershavan, 10. Zie ~ikzoo, 11 . Womoldinge,
12. Vlissingon, 130 Han svm8rt, 14. Torneuzon •
29 . 8.64
[J .~th.§..:1
n..,--~ o 64
..2..2·_.Q.!.É.1.
1•
11.11/23.41 5. 48/1 8.22
100 09/ 22.35
6,35/ 19. 14
2. 3. 27 /1 6. 12
2.32 /1 5. 03
7.07/19. 19
7. 59 / 20.23
3. 5. 05/17 .53
8.42/20.54
9.,3 1/21. 54
4. 04/1 6.40
6. 19/ 18. 44 0053 /1 3.41
4. 2.03 / 15000
5.32 /17.5 1
3. 15/ 15.26
4.25/ 16.39 11.15/23034
5· 11.55/ 6. 11. 15/23 • 40
3,46/1 6. 00 10032/22.5 1
2. 40/14.51
3. -12/14.49
7. 10.53/23.20
0.56/13.59
9.5 6/ 22 • 19
8. 11. 27 / 23.58
3.23/15.37 10. 23 / 22 .45
2. 17/ 14. 24
0.06/12028
8.16/20034
1.34/1 4.05
9· 8 .40/21. 06
100 8 . 59 / 21. 30
1. 45/ 14010
8.29/20.58
0.23/ 12.37
11. 9. 29/22 . 02
8.48/2 1.02
1. 59/14.21
0.3 7/ 12 .54
12. 8.29/ 21. 04
10 08/î 3.26
12.01/ 7.52/20.18
2. 04/ 140 19 8.5 1/ 21 . 18
13. 9.34/ 22. 13
0.54/130 0 4
8 . 22/ 20.48
14 . 9. 03/ 21.43
0.20/12.31
1. 34/1 30 51
Overgo nomon uit : Gotijtafols voor Nodorland 196 4.
Uitgavo St aa t sdrukke rij on Uitgeverijbedrijf, Den Haag.
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N I E U W T JES van hot Nod. Instituut voor Biol. Leermiddelen

- - - _.. _--

Wij kunnen U mededolen, dat WlJ voor de schelponverzamela,ars oen
prijslijst van tropische schelpen hebbon samengesteld, die voor
verzending goreed ligt. De lijst omvat voorlopig 134 soorton,
die in verschillende aantallen voorradig zijn.
'7ilt U de prijslijst, waarop nog aanvullingen gaan verschijnen,
ontvangen, stuurt U ons dan even een briefkaart. U ontvangt hem
dan per omgaande.
Wij willen or nogmaals op attenderen, dat soorten uitvorkocht
kunnen zijn op hot moment, dat U een bestolling doet. Noemt U
daarom bij Uw bostelling altijd nog een aantal reservenummers,
waaruit wij dan voor ü mogcn kiezen voor hot zelfde bedrag van
de uitverkochte schelpon.
Do prijslijst is ook vóorzien van perforatie, zodat U hem in
do Vita Marina documontatio kunt opbergen.
-

0

-

Godurondo do ocrst8 helft van augustus makon wij waar eon vangrois naar Bretagne. Wij hopen op aan rijke buit aan scholpon on
levendJ zoedioren.
De aquarianurs, dia oon bestelling willen doen voor levondo zeodioron, verzoeken wij tolefonisch contact met ons op to nemen op
maanda~.~_of dinsdag 18 augustus 1964.
Hot te lofoonnummer is
070 - 243689. Wij kunnen dan aon overzicht govon van onzo voorradon aan visson, kroGftachtigen, zeeanemonen, wormen, stekolhuidigon onz.
In verband mot vacantio zijn wij alleen bereikbaar op 17 on 18
augustus 1964. Kunt U op ó5n van deze dagen goon contact met ons
opnemon, dan zi.jn wij no. 30 augustus weer bereikbaar.
U zult echter begrijpon, dat de keus dan aanmerkelijk kloinor
is geworden en dat do kans bestaat, dat verschillende soorten
zolfs gohoel zijn uitvürkocht.
o -

Do j.l. gebouden verkoopdag in ons instituut hoeft aan hot gostel- a
de doel beantwoord. De vorzamolaars krogen de gelegenhoid om op
.,
hun gomak do uitgestaldo vorkoopcollecties te bekijken en hun
kous te maken. Wij hobben ons voorgonomen dit evenement vaker
te herhalen~ zeker op do tijdstippen, dat wij nieuwe schelpencollectios uit hot buitenland binnenkrijgen.
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