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Bij de januari-afl evering van Vita ïJarin a vindt u een register 
voor de jaargangen 1964 en 1965 . 
~1ij hebben hi ervoor de gestencil de vorm gekozen. Over één à , twee 
jaar zult u immers weer een nieuw register nodig hebben. '- ~ fi j heb
ben zodoende de kosten kunnen beperken , waardoor wi j ti mogel i j k 
op een ander gebied \'leeI' van dien st kunnen zi jn . 
I'!1ocht u bepaalde Wen sen hebben voor een vol gend regist er, ,de r e
dact i e van Vita r 1a~'ina zal u zeer erkentel ijk zi j n voor m I sug
geGties. 

Red . 
Zeeuwse zoutwaterfo.una sterft in verzoet water. ----- -r------------.--.---

De zoutwaterfauna in de Zeeui'lse s t romen onder gaat de f un est e u:it
vJerkin c; van de verzoeting van het nater J die veroor zaakt wordt 
doo r het al s gevolg van overmatige regenval verhoogde pei l van 
de grote rivieren . Door deze verzoetin g,9 die gelukkig s l echt s 
tijdel ijk is , sterf~ alles; zeesterren, yrulken , maar ook mosse
l en, oesters en krëeften . ' 
Voo r de wal van Bruinisse bedraagt het zout gehalt e van het wat er 
nog slechts één promill e, terwij l het n ormaal 21 promille is . 
Voor a l voor de ongeveer dertig mossolkvlekers, di e hun per cel en 
oostel ijk van de Grevelingen dam hebben, i s de ver zoot ing een 
p l aag. A8.n cln rmdere kant van de Grovel ingendam, vmar de meest e 
mosselpercel en zijn , heoft men geen n ood , wan t het zoete Vlate:ç, 
hot zogenaamde opp or1ïat er, komt zover niet . 
Ook in Yer seke richt het zoete ';Jater sc hade aan in de k r eeft en
par ken en dG oesterput~_ en . Door zout aan het 1aater toe te voe-
gen tracht men hier de schade , te bópor ken. _ 

(;'lIet Vaderl an d" 10 jan . 1966.) . 
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;laterstanden. 

Door vermelding op éón van de ingestuurde enquête-formulieren 
zijn Hij attent gomo.8.kt op eon boekje met waterstanden, uitge
geven door een ver zokeringsmaat schappij • 
Hij zijn zo gelukkig goweest, voor alle abonnees zo I n bookj e 
te bemachtigen. l-iet het eerstvolgende (februari)nummer zal het 
u wordon toegezonden. 

A. de J. 
Van onze adverteerders. 

I.v.m. de bouw van een medische faculteit te Rotterdam, zullen 
de Ahoy-hallen moet(,:m worden afgebroken~ De NAVlTO - 2e Inter
nationale tentoonstelling voor sport on recreatie, die van 29 
april t/m 8 mei 1966 in genoemde hallen zou worden gehouden, 
kan daarom niet doorgaan. De advortentie betreffende deze ten
toonstelling kunt u -Vinden op tabkaart 20 - Veldwerk. 

Ui tgovorij \,1. Gaado - Den Haag deelt onG mee dat de prij s van 
het losso deel VISSEl'T uit de serio ilDe l"lereld der dieren 11 is 
verlaqgd tot f. 25, - • V8.n het geno~ndo boek vindt u een ad
vertenti -=- 00 taokp.art 22 - Collectietechniek. 
De prijsva~ de ando~e delen zoals Amphibieën/Lagere dieren, 
Vogels, Zoogdieren (zie advortentie op tabkaart 16 - Holtedie

.ren) is hotzelfdo gobl even. 
.~ . do J. 

Controlostaat .voor ~e in 19q5 verzonden pagina1s en tabkaarten • 

. tabk. 0 (titelblad), pag. Vissen 9 en 10; tabk. 5 + pag. Ge
leedpotigen 7 t/m 12; tabk. 9 + pag. Buikpotigon 27 t/m 34; 
tabk. 11 + pag. Tweekleppigon 3 t/m 10; pag. Holtedieren 3 en 
4, tabk. 20 + pag. V oldl"Jerk 1 t/m 22; pag. Aquariumtechniek 3 
t/m 6 (pa g . 3 en 4 z:'_jn gedrukt a ls Aquo.riumtechniok 1 en 2, 
voor nij ziging zio s'~;encil Vo.ria Lfra ritima 36 - april/mei 1965); 
tabk. 22 + pag . Coll '!ctietochniok 5 t/m 12 (pag. 5 t/m 8 zijn 
godruld als Collecti ,)tochniok 1 t/m 4, voor wijziging zie sten
cil Varia Mar it i ma 3) - april/mei 1965); tabk. 23 + pag. Ma
riene filateli e 1 tin 4; tabk. 24 + pag. Literatuur 0/3 en 0/4 
en pag. Lit or o.tuur 5 t/m 10; tabk. 26 + pag. Varia rA.aritima 29 
t/m 56. 
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