
• 

i; , 

-,.......-----~--.. __ . ~~~ 
Ma? ridelijkse a fleve ring van: ~ITA MARINA 
- ~ loSbl~d~ ge zeebiologische documentati e. ' 

'Ui tg.: Stichting lliolog i a j'laritima, Den ~aag. 
17e jaargang, nr.ll (november 1967). 
Inhoud: 8 pagina's (pag . Mariene Biologie Alge
meen 27 tlm 30; 1i tera tuur 19 en 20'; Varia ha
ritima 111 en 112).71211 

--------------------~_.--_._---. ------
. I;' 

Nog vele leden zijn er blijkbaa r niet van op de hoog te 
dat het jaarabonnement op de losbladige Documentatie 

, Vita Nari na loopt van 1 J anuari t/m/31 .December. 
, Dit" betekent dat het abonnementsgeld voor , het lopende 
" j aá:r di en t t e wo r den voldaan in, de maand Janua ri. 

He t jaar loopt af, zodàt ,zij die nog ni e t hebbert be
t aald een jaar achter zijn! 
Ook wij moeten on~& ~erplichtingen voldoen en dat kun
nen wi j alleen als a lle abonnees we,ewerken. . 
Wij doen nu een dringend beroep op di e abonnees, die 
met de betaling a chter ~ijn, ,het verschuldigde bedrag 
J2QL9!I!g§:~näQ t e will en ove rmaken op giro 60.61.00 ten 
name van de Stichting Biologia l'laritirna, Zuid Hollnnd-
l aan 5 t e Den Haag. ' ' 

12e zil_U og,~ d!_9:.§._i~§:rp;~gg§.~1.26-5 e~1966 ? 
.. , . 

De mogelijkheid ' odk de jaa r gangen 1965 en 1966 in be
zit te krij gen is door een f link aantal leden met bei
de handen 8.sn gegrepen. 
Zij zijn nu de e;-e lukki e;e bezitter ' van 'een ringband vol 
interessant e a rtikel en waaruit veel te leren valt. En 
wat zo ' belangrijk i8, ' hoe vollediger de documentatie, 
des ,te waardevol ier i 8 hij, zO"lel als bron van infor
matie als wel infinarici~ el ,opzicht. ' 
~iËe:fu eBben nuo;nog ,v,oorrRad va n beide, jaargangen, maar 
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eens komt er een eind aan • 
Zorgt U er voor dat U op dat moment de buit binnen 
heeft. Bestel vandaag nog de jaarBangen door storting 
van f 10. voor 1965 en f 12,50 voor 1966 op giro 
60.61.00 t.n.v. Stichtinc Bioloeia haritima, Zuid 
Hollandlaan 5 te Den Haag, dan bent U er zeker van 
niet achter het net te vissen. 

Uit Rusland komt een wonderlijk verhaal, dat overi
gens b8st "\Vaar kan zijn. Ean Russisch vissersscheep
je zag, zo wordtgelLleld , ineens een groepj e Dolfi j nen 
voor de boeg op duiken. Het leek of de dieren het 
schip ecn duwtje wilden geven en wel in de richting 
van een boei. De vissers gingen kijken en ontdekten, 
dat een klein Dolfijntje in de boei was klem geraakt. 
Zij bevrijdden het diertje, waarop de Broep Dolfijnen 
luid fluiten~ de boot een tijdje begeleidde, en pas 
toen die de kust naderde, in de golven verdween. 

Uie t Vaderltlnd "Oé,to bei' :iili997().ç: t 

J,evende tornedo' s . .. ~------~----

~a de mens-bemande torpedo van de Japanners in de 
Tweede Wereldoorlog hebben we thans de primeur van 
een dierlijke torpedo. In de Verenigde staten neemt 
men namelijk proeven met de dressuur van Dolfijnen 
om deze met een springlading vijandelijke vlooteen
heden op te laten zoeken. Of de dieren zelf nog een 
kans hebben om er levend afttek~mmBn, dat vertelt 
het verhaal niet! J.H.L. 

In Amerikaanse tijdschriften wordt het volgende ge
s.dverteerd: "Zeepaardjes om in viskom of cognacglas 
te houden. Voedsel en instructies voor verzorging 
bij prijs inbegrepen. Per stuk 0 1,25.hannetje en 
vromJtje ,3 2,25". Commentaar overbodig! J .H.L. 
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