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Het is al l ang beleend, dat het vrouwtje van de soepschildpad Chelonia myda§ - I S nachts in het zand boven de vl oedli jn haar
grote aantal ei eren l egt . Daarna keert zij terug naar zee .
Sommige dieren, die hun eieren leggen op het strand van de Assensioneilanden midden in de Jttl:mtische Oceaan, komen van, en
keren terug naar de Braziliaanse kust1J'latere!1, een afstand van
eni ge duizenden kilometers . Di ezelfde weg 'aordt eveneens gevolgd door de jonge dieren, pas uit het ei. In volwassen staat
keren de vrouwelijko oxemp l a r en wee r terug n:lar hun geboo rteplClClts, dan om zelf eieren te leggen . Het behoeft nCluwelijks
betoog, dClt over deze "trek" nog vele duistere punten best:1etn .
Het onderzoek is echter niet eonvoudig . Een ameriko.Clnse hoogl or' ,Clr in de biologie hoopt hierover thans meer te we ten te
komen door Clcm het schild van ocn ClcmtCll dieren miniatuurzondertjes te bevostigen, Vlaarvan dE: signalen vL:. eon dae.rtoe bestemde satelliet zouden kunne!1 word en opgevangen . Het zou niet
onmogelijk zijn, dat dit plan mette rdaad kan worden uitgevoord
::èo.ngezien ook do Ameriknanso IbriDo voor hGt onderzoek belangstelling schijnt te hebben .
(Het Parool)
Vreemde redding.
Nog geen 10 meter uit de kust l nngs het strnn<l bij Sydney werd
eon 13 jnrige jongen door een blau'N8 h3.ai - Isurus clClucCl bij
de benen vo.st[;egrepen . Vijf man VCln eon p l aCltselijke reddin gsbrigClde stortten zich in do br~nding, s l eopten de haai a an
land en doodden hem, vPClrn:'} het gel uktG do jonGon te bevrijdon .
Ho8'."lCÜ zijn toestand ernstie; is, hopen de doktoren do benen ven
de jongen te kunnen behouden .
(Sydney fJlo rnin g Herald)
VITA j':1ARINA - zeebiol ocis che documontatie.
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Zcol::nc1 krij gt do Grootsto zociv:: terfelbriek tor 'iJerel c1 . De fC'.briok
z.:11 wo r den c obouwc: ~oo r ',erksp oo r- :J';1st er ,':1':1 . Do ProvincLllo Zeeuwse Eloctricitoits Liij. (PZEL) heoft hi0rtoe opd r c. cht GOGe ven . De
f o.b riek komt te sto.:'.n bi j Terneuzen:'.nn het k::mCl2.1 n". o. r Gent .
Hot CG~'istilleerclo 1;v~ter uit r10 inst2èllo. tie VJorr'l,t verkro Gen door
vo rd ~r:lpin c; v::cn zeovJeltt:r uit de ':c sterschol c1e , De vorr'!"npi n:: ,:;ü_
schioc"!.t in tnee ve1'c1rtnipors~ èie ëlk ee n c'1p'1citoit krij::;en v2n Cel .
15.000 kubieke moter zootw1ter per ~JC .
Het Gep ro c~u ce3rc10 zo otFlel ter zo.l lc r Clchtons ocn ove r oonkorr;st tuss c ;., (:0 P ZEi.. on '.;0 Industrie ,,':} tGrvoorzieninc~s i. i j . ZoeU\7S Vlo. '1 1100ron ".~n l ~'1 tst ce no omdc m1~ ts ch".ppij ~o r :en co l ovo r~. Zij zo.l ~e
c1istributi~ op zich nomen.
VonKècht 'iJorc1t ö:c t r'o f ::-:bri ok t 8c;cn hot c inr'l.o van 1968 in boc: rijf
k:". n v.:o r -:-\,m eest el ," . ':o rkspo o r hooft ".1 f.1c;rlGr:oè,col r~ r'lo.t do bost ~'1 nc1G c.::p::cite it vJ.n (1() 71,~rkp l ,,,", tson on c~ c beschikbo.r-.; r']2,nk r :J.cht
voldoen~G zij n OQ do op0r'1cht o~ ~o :~sto l jo tij d uit t o vooren.
Bij :','::;rk spo or- ,.mstor c1.':1.J:1 , dool uitrnkonr' V'1n hot conce rn V Grol1i ,"':i,~c
I..::chino F".briekon, wo r rl ol1 vcrc1nJ'1pers voor beroiclin:,; v".n zoct',]::..ter,
Vell1 kl eine r typ o ':1.1 s nu voo r ZooL'.n(~ zijn bcstelrl, in sorie VGrv:::2.rc'icc' . Tot nu t'Jc ':JCrr:\J n ',' ,l"' '1') r': '[ ,i' v2'rr:i."'c: met oon cC'.p,':1.citoit w.1rHi r onl v:tn 10 tot 5000 l~ubid<o mcto r "'por J"1G .
(H~,:.;:sc C our~nt ,

19- 10-1966),

hobben ::1 kunnen 10Z .... '1 ovor ('0 zoot, ..,tc rf 'lbriek, r'!io bij Torneuzen zal 1:01'(:en ."'ObOUiy l , Zoa1:n(~ is ccht8 r noc moer v::?n plC'.n
net h'l:1r ZcovJ~ter . .2;r zijn n.l. ~, l vor :"ovoyr1o r c' c; pL:-.nnon Oll! to
komen tot con (;otijr"encent:r".l o, zo~ ls ,-lozo o . ~ . r eGels vlo r kt bij
f'.c Bret onse kustpl':' ts Din,r~. VeycchiJ,L..-nn,o l ozo rs zull cm (18ZO
Fr:1nso cet ij" e n cent r ~ l c heblx'l C...:zien tij'ons hun vC.k;-',ntic in
Brotc.('no .
'~t ~o ZecuDso cotij~ancont r:.lc betroft , hiervoor hooft mon ~e
Oostcrschcl(:of~~:1J op he;t 00,-, l;J~"r .-~c ccntr'llo r1~,n ~obou ' ''~ zou
',~t_:: '.:Cl'" ,:1 nelbij .)chOU1;JCn ,
Di j con [:oti j:' oncentr", l c, hot noor' zc...:t het r oo(l s , \;orc: t c;cbruik
CCl'il.'1~k t w'.n c~o kr:tcht V,1n hJt 1"~t:..r, r' i .... ontst·'~t doo r hot hooctcvorschil tijo,'ons ob en vl oG-' . D(;z:; kr.:',cht 'Iorrlt d:.n om;:;'Jzot in
ol oktrischu e nor~i c .
(~. J.
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Dri jvendo continenten.
1,\/o.nn eor wo over do zee cn zlJn bO\ïonors spreken go.cm ,"Je altijd
uit vo.n do si tuo.tie, die nu bosto.e.t en W:J.e.rV2n we een beol d krij gon op ko.arten on in :1tlD.ssen . Ue kunnen ons 8ie:enlijk n ,luwolijks
een voorstellin g m2,kon VC!.l, ee n aardbol, wanrop noe: 8een sp r ake
Vlas ve.n ho'~ bostaan Vlll1 do h.t::'o.ntit>che 0002o.n, mo.o.r waarop Zuid
IlIDerika vo.stzat r>.cm eon enigszins 11 80knntel d " l'.frikn . Ook hebbon
we moeite ons in to dO:1kon , do.t Eurc~)o. ~Grop isc h Gobied is Geweest .
Tech zijn er tel vo.n o.o.mvij zingon, do. t de continenten uit el lwo.r zijn Gedreven on ebt de
polon el ders hebben gel eGen do.n
nu het gevo.l is . Do thoorie vo.n
de chijvemde continenten is o.fkO:~JJl:.'.-G I;o.n de Dui tso Geo fysiCl:f1 : ..lL"cd H080Der . (1880- 1930)
In l:o.tLclJ. r en Techniek (340 j r G'
nrc . b en 9, o.ug . on sept . ' 66)
goeft ;~" de Kool hierover oon
uiteonzett ing . Niet ['. ll eon echtor èe foiten, zoo.l s zo uit tnl
vC.n VJnarn omin gen kunnen wordon
o.f Co~. ::-ic1) mc.ar ook de thoori e'6n
dio n;or dczo feiten eon ve r kl nHot doo r Woc;oncc' zo [}Jn08rnde
Tint::: vlillen Goven , l o.o.t de
11 Gonc1wo.n 3.1 andll ,ge::::i tu;::;erd op
schrijver dG revue passeren .
Ji,0,n ilot slot wordt oen li tero.do zuid21ijko clnrdhoJ.f'G, [;0L .. : '. _- ~OX8 VOr:i181 C1 . '.Ii j zouden
zion ·~oCc:: do z~=-(~pcol 2.Qn l\
De pij~tjes Bevon can in Dolin ::tMolui -Ging ebarop nOG wil ke rich-!:,:i 11[; rL cc~-::,j nC:l 1JO!;,
l e:', -,;::'.j zon o:? Dio Umsch::m in
l ator zijn vorSCh07Gl . 1
~'liss ens chaft unc1 Techniok (640
jrG, n rs. 13 on 14 , juli on
aUGUstus 1964), wo.nrin opgen omen hot c.rtikol llD:i'ift omlo I'~ontinGntG oder Persistonz der Oconno '? 11 V3.l1 do h:mc1 'Io.n ProL DL H. G. W8inderli ch, hoogl oraar in
do geol oc;ie Ctal.1 (~O uni vo:::,si toit. to Góttingon .
11t) 1. Zuid . -' erikCl, 2 . /.fril<: . . \~ 3 , Indir' J 4. ,",ustralïé, 5.
tikn .
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In oen onliJllESS to Tokio GehoUden conGres ovor wotenschappelijk
ondorzoek VCi.n do Grote Oce~an, hobben doskundigen zich .uiterst
bezorGd getoond over wat er met het leven in de Grote Ocoacill
en de ;:.tl~ntische Oceo.an zc.l Gebeuren als hot '''later vnn do· beide '"~ereldzee'én vJordt c;emonGd vin eon k,::mo.o.l door Midden-}.morika
zoccls c1o.t is ontworpen ter vorvcmgin C; van het PanGJllnkana~l.
Do c1oskunc1i{jon hobben in eon resolutio do bij de bouv! van het
kccn;c.o.l betrokken Lll1;1.en [Sovrccacd oerst voldoondo wotenschappelijk onderzoek to doen om de GevolGon Vo.st te stellen, voordat
het ko.no.o.l misschien iots onherstelb~C1rs zou ~anrichten.
(N.R.C. 10-10-1966)
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Zowol in do o.dvertonÜ o V::ll1 boekhandel Po.o.QTnn (to.blwart 16, hol- .
toc:iCjren) ccls in bijgovoecde stoncilopC;:J.ve velD boekv;!erkeh v::ll1 (10zelfclo z.:'.3k hoeft 'Je ::ldvert eordor hel:l·::'s oon onjuiste prijso.!"'nc1uicUnc opcec;evon. OT:1 telourstollinGen te voorkomen VJillen wij er .
cbo.rom op è,ozo p10.o.ts op vJij zen, dn.t l'wt boek Cone Shells of tho
'.!orlr1 wm J.;•. n'~rsh f 68.05 in plaats v~n f 51.05 kost. :"lel je:rnmer (Io.t een toch ~l niet Gerin Go prijs not:; hOGer blijkt te zijn • •

bijC;':èo.m~:::

c~e .
4It

In
folr:8r treft u oen sroot ccc.nto.l Duitse booken w'cn
bekondo EosmosuitGeverij o.~n. Ook op hot [:ob ied v~n do 3quariologio vindt u diverso titels. Voor nadere gOGevens over vorschillende v'l.n de c;en08111c10 boeken n illon vJij u nOG eons wij zen op do
bosprokincen: liter:::.tuur 5, 6 en 12.
H8t 0'1.
..0 vormelclc tijdschrift Noptun krijgen vJij rocelmetti G
•
onel,or ogon. Onzo ürvnrin C; is, rIet t hot zich vooretl bew eGt op het
c;cbio(~ vn.n de duiksport, het onderwC'.teronclerzoek en do onc1er 1:'iC'.te:cfotocrnfie on in mindero mo.te op c1::-lt vC'.n c"!e specifieke zoebiolo cie. Iedor numDor bov:::.t eon Groot ~J.ntal foto' s, \"F1Qr2:'. .'01' bijzonJor'1o.ntrekkelijko vo.n zeodieren. Op het voorbl:ld treft u
stoC(~3 eon d ikwijls zoer fro:2ic klemrenfoto a:::.n .
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