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IJITA r'AHIlT;'\. - z"'8bioJ oeische Clocwnentatie 
Uitgave: stichtinp: Biologia r"arHima 
15e jaarGang, nr. 1 (januari 1965) 
Inhoucl~ 8 pap,ina ' s + 5 tabkaarten . 

In verband met het grote aantal nieuwe abonn ees volgen hier 
enige wenken voor het gebruik van de Vita "arina - losbladige 
zeebiol.ocische documentatie . 

T :ij hebben ,de documentatie in eerste instantie ingp.deeld in 26 
t.abl:aartonderwerpen en v7el; 

o Titel]~aart; Vita f1a:dna - zeebiologische documentatie . 
1 ~:ari<:me bioJ.o,rr,iG al.gemeen 14 ~·oGdü'rtjes 
~ 'Zoogc1ier8n 15 .. Stekolhuirligen 
3 Vissen 16 Holtedieren 
~, rlanteldieren 17 Sponsen 
5 GeleedpotiGen 18 Bencol ligon 
6 r,Torn1en 19 17i ercm 
7 -reokdiercm al gemeen 20 Vel dwer:k , 
8 Kevcr sl aL:ken 21 <\quaTiumtechniek 
9 Buikpotigen 22 Collectietochniek 

10 ,Stoottandon 23 f"ariti8me fEatel io 
11 T~\fedclePrigen 2Lf Literatuur 
12 Koppotigon 25 Register 
13 Fossiel :J6 Varia ~~ari tima 

Ond8raan el ke tabkaart wordt een nummer, hotzqlfrl.e aIs hiorbo·
ven, vermeld, zodat het op vol gor:do rangschikken van deze 
taarton goem moeilijkhedon zal oplevrren . 

Dij rle toezending van hot oorste artikel over oon bopaRlè ondor-
1ierp ontvangt u tevens do daarbij behorendo tabkaart. ~Tordt b . v . 
oVGr o:1igo tijd oon artikol opgenomen ovor Sponsen, dan ont,-
vangt 11 teGel i jkert i jd tabkaart 17 - Sponsen . 

Vita 1 ,~a rina - ze ebiologische documontatie . Vari a ~flari tima 2g 
j anuA. ri 196") 



Op eJke tokstpagina van do clocumentatie l1Jorrlt VCI'T"old het onror
worp on het paginanu.ml'1er, b, v. Builmotigon 2°. n"zr nHgina borgt 
dus op achter tabkaart 9 - Buil-cpot~ gen on vervoJ gons élcht'JT 
pagin8. 28, 
Elk onderv'erp begint weor met ~Gn riew"'p pé'{Y,inanlunrnpring. 

'i8. aKv~9...:I . . 9 9.Z.9 _Y~~?--=-~?;rH ima ? 

De zal'olijke Jnodnclc:linGen, zoals berichten, betroffonne te 
houden excursies s ruilbeurzen o.c'1., alsmede opr,avn van de 
v.atorstandon, kortom nieu',-.,tjos, dio, hoe interessant ook, snondi,:; 
zijn verouderd, geven wij tüt in oen gpstnl1cild0 vorJl' onder cie 
naam Varia ~"élri tir,a. 
Ook U kunt gebruik ma!ccn van dozo Varia jITari tima! 
"fanneor U b.v. rcn spoc:iaJ 0 schoJp zoekt, of "'annoer U oon aoua
rium to koop hobt, dap lrunt lT c1it mcl. dc!1. "an oe r0nactie mot het 
vorzoek dit bericht te plQatAGt'1 in de Varia r~IJritima. 

- .-

l!ij 17lJ zen TJ nog op ,:1e bijgevoognn k"'Art van S. iT.~., "!é'arOD U 
alJ.c) leverbo.ro n':->nvn:U.ingen voor U,," rinp:1xmc1 vorrnoJ rl v-i nnt. 
Dez'3 8pnvllJl.inp,on ûjn in clo b08khé'.nc1Gl vnr1<:ri.ir:b;l;lr. T'iorc1oor 
kunt U U'\,! ei gen aC'uarium-, of veJ.c1y'a2rnom:i 1'11';01'1 8an rr.)1 bnp8.q] oe 
rubriek tOGvoC'gcn J eventueel tOSL'.mC'J:l met foto l s~ t"kl'min.c;en J 

krantenberichten e. d. Op deze manier kr:i jgt tT nJJ.ns in o(;n he.no 
bij ren, n2o.r onze mening ecn VR11 do grote f'ant'"ekkol:i y'hC'non van 
onze losb12dif,0 documentatie. 

EI ~~§:rJ:.ç_ Bj\:ç,I , ~r~L~:s._ .AI:;-,_.~ r 0 ~I '.~r:~-,--
De Ikor D.J. Boernan, Dm" H8 ,'1.'( m~o.kt ons ettont on hot bnsto.211 
van plr:stic bal!.etjos, zO groot 2).8 r' on pinr,oonp:bal, Me bij r1n 

drogist verkrijgbaar zijn. Doz? balletjos zijn voor oO~ ~et 
r:atnr gevulden kunnon in rio ij sl:2At bevroren ':lorden. Het iA cic 
bedoeling deze ijscol'"'.tainers te g0bruikon om or8.nk r J:l to koolen J 

maar 1."Jé\arom zoudon ,'rij ze ook niet jn hot êlouarium p:obruikolî, 
om (';>n gov8nrlijk sti i~enc1e t0mporatuur jn toom te houocm'l 
Of de brtlJotj es van ~ifvrij plastic vcrvpnrdigd zijn is ons 
helaélS onbol<:ond. nisschiol:'. zijn or onèloY' ol1zn lozer:::;, dj 0 hier 
reeds ervaringen moe opèlerlon. 60 jD. J dnn zouden ':lij gr:lélg hun 
bcvindir'::-;~\1 'Ter1l.,'f,lcn. 
Eon voordeel is n,'"'ltuurlijk, dat door hot, inbrcnp:tlD véln ijs, 
verpakt in plnstic J het rIater niet 1'!ordt vorzoGt. 

VITA î" ARI~' A- zoebiol ogischo documentE\tie . Varia ~"ari tirl18. 30 
j anup. ri 1965 
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