
VITA MARIITA - zeebiologische documentatie. 
Uitgave~ ,Stichting Biologia Tl1aritima . 
15e jaargang, nr. 4 (april 1965). 
Inhoud: 6 pagina's, 2 tabkaarten 5 1 medodeling. 

(reeds toegezonden). 
15e jaargang, nr. 5 (mei 1965). 
Inhoud: 10 pagina's + 1 tabkaart. 

Prog!:ê:!!ml.a' s -Y..ill.'LQ.e. Ha.~..ê....EerkBr_o..§12.. 
(Deze programma' s nerden tot nu toe per aparte convocatie toege
zonden aan de leden en belangstellenden van de Haagse vlerkgroep ) • 

Haandag 12. juli 1965. 
20.00 uur. BioJogielokaal, LyceuIll Goudsbloernlaan 131, Den Haag. 
Amerikaanse biologon hebben geluiden opgenomen vanaf de bovenste 
lagen der zee tot in de diepzee . 
Deze geluiden gaan we vanavond beluisteren. Onze voorzitter, de 
heer Entrop , zal een inleidEmdE.:: causerie houden waarin hij zal 
vertellen over de vorderingen, gemaakt bij het onderzoek naar 
"de taal der dierenlI. 

~,~aandag 2 augustus...12.22. 
20.00 uur verzamelen 1'10 voor het Zeeaquarium, Palacostraat 4 a, 
Scheveningen 
Vfe gaan deze avond het ZeeaquarimI\ bezichtiGen. Afhankelijk van 
het weer koppelen we aan dit bezoek aan :Jcheveningen een kleine 
strand1imndeling vast of gaan we na afloop gezamenlijk ergens 
koffie drinken. Het Zeeaquarium kunnen \1e bozoeken tegen de ge
reduceerde prijs van f 1,- p.p. 
Nadat we de verschill ende aquaria hebbEin bezi cht i gd zal de Direc-:
trice, tievr. Joachirnsthal, ons een explicatie geven over de die
ren die \'Je hebben gezien. Ze zal dit doen m.b.v. eon 20 tal dia' s. 

l~andag 6 septemb§r 1965. 
20.00 uur. Biologielokaal, Lyceum Goudsbloemlaan 131, Den Haag. 
Onze voorzitter, d 3 heer Ent rop , zal deze avond vertellen ovor 
zijn zGobiologische valtantiebelevenüJsen. Do avond zal \lorden 
verluchtigd met dia ' s, gemaakt tijdens zijn vakantie in Spanje. 
De l ed(,n die tijdens hun vakantie ook (zeobiologische) dia' s heb-;
ben gemaakt, verzocken ne deze dia ' s moe te ,lill en brengen 9pdat 
ze ook kunnen norden vortoond. 
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Abönnernent 1995 vrta-' ~harina - zeebio.lOgisch~ docu.!)lentati.fu.-

Allereerst hartelijk dank 2.an de vel e abonnees, die op tijd het e 
abonnementsgeld voor 1965 hebben overgsnaakt. Een aantal abonnees 
echter moeten wij er helaas aan herinneren, dat zij nog niet hebben _ 
betaald. Hij zullen dit jaer vroegtijdig postkwitanties gaan uit- -
schrijven. Daarmee is enoI'!i~ veel administratief vlerk verbonden, 
terwijl het voor U niet prettig is om extra incassokosten te moeten _ 
betalen. ,., 
Hij verzoeken U dan ook vriendelijk, 
niet hebt lZedaan, UVI abonnementsgeld 
storten op giro 606100 van Stichting 

doch dringend, zO U dit nog 
voor 1965 ad f.1~.-- te 

EioloGia Llaritima, Den Haag. 

Door een misverstand is in de nUiTI.mering van de pagina' s een aantal 
fouten geslopen. Hij bieden U hiervoor onze verontschuldi[Singen ' aan 
en beloven U, ons ervoor in te zetten dergelijke vergissingen voor
taan te vermijden. 

Re c_t j}i c§.j;.;L es_ 'yp_o..r abonnees_19i>ll:.:.. 
Gelieve de paginam..,unmering van het artikel nSen zeldzaam slakj e in 
lTederland - PseudaL1l1icola confusa" door R.E. Hamstra, uitgave de
cember 1964, als volgt te ~iij zi[;en: 
Buikpotigen 29 moet zijn Buikpotigen 26a 

ii 30 JIJ!l " 26b 
11 J1 11 li !I 26c 
li 32 ii ti " 26d 

(Het artikel "Radulae en radulaepreparaten" door A. Sti va blijft 
dus gevJOon genwnmerd: L\ükpotigen 27 t/rr. 34). 

Recti fi ca tj.._illLYS:>.9 I' _gl?.911J.l.ê§JLJ.99~.!.. 
Van het artikel ol Col turiet TClJ-100 houdt Uy! aquarÏllm roestvrij Ii , . 
uitgave .april 1965. S.V.p. de paginanwnmering als volgt ' te 1IJijzigen; 
Aqu.::' riumtechniek 1 liloet zijn Aquariumtechniek 3. 

IJ "2 iI 11 iI li 4. 
Van het artikel "Schelpen ruilen zonder huilen Ii, uitgave april/mei 
1965 de paginanummering s.v.p. als volGt te nijzigen: 
Collectietechniek 1 moet zijn Collectietecbniek 5. 

ii ij 2 11 il ii "6 
11 !I 3 11 \i ti H 7 
ii li 4 ti li 11 11 8 
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Me_d_E?d~J.;j,P~§l· 

:lij ontvingen enkeio vragon betreffende: hot artikel, behorende 
bij tabh:aart nr. 16 - Holtedieren . 
GO\'"iÇ>onl;ijk öntvangen de abonnees artikel + bijbohorende t abkaart 
gelijktijélig ~ Het artil;:el (van jaargang 1964), behorende bij 
tabkaart hr. 16 '.-Jas echter reeds door ons verzonden, zodat de 
abonnees van 1965 terecht alloen de tabkaart hebbon ontvangon. 

"". ..,,~. - - .... 

Bij ds aflevering van mei 1965 ontvangt u o . a~ een (laatste) aan
vulling voor de voorlopige j\,:ala'cologiiche literatuurlij stoa 
Thans vJOrdt gowerkt aan dè definitieve' literatuurli'jst. 
De samensteHer van de lHeratuurlijst vli jst ons op de mogelijk
heid van speciale aanbiedingon 'bij do boekhahdel. 
Zo is het boek ilTfalvisson ll door Prof. dr. E:J'. Slijpor, vlinkol
prij s f 32",50 (zie Li terátuur dO/4) thans voor f 9 ;90 te koop bij 
boekhandoi J. dé Slegto, Spui s-ë'raat 9, Den Haag. tel. 070 639'712. 

~, ~ . - ' .. 

TeJoap aang§.]::>og§i12. 
Fiom"! aquarium, ijzeren frm:lO + Glas, (glalJ ''in de achton1and 'is 
gebroken): Formaat; ±. 105 cm. lang, 35 cm. breed, 50 cm. <-hoog. 
VraaGP rij~~ f. '35 . - --. 
Inlichtingen bij' de IIeer van .lisf3en, Prinsen singel 18, t'Ia:aslal1d, 
tel. 01899 - 4028 . 

i\angeboden - e~n prachtige sho\witrino voór-'schelpen o. d. " 
Goheel blank eiken met pálissandoraf1:Jérking~ 
M\~1eting; hoog 135 cm., i ang 160 cm. 6n diep 26,5 èm~ 
Ingeboundo verlichting (2 etalagoverlichtinden) . Tegen dG achter
\'i8nd strippen mèt verstolbare nlOtalcnplankóndragers. 3 Goslèpen 
glasplateri over< do totale lengte (pla11ken) • ' 2 Gcslépen glazen 
schuifdeuren. In het onderste godGclt ë 2 ruime opbergkastjes·; af
gesloten door 2"oiken 3chuifdeü:ctjos inot palissander handgreep. 
De vitrine is zoor solide rneubel nakersner k (Kon . Hèubelili.dus'trio 
Cutters &: "Zn.) Originele prijs" f. 280'._-. Hu voor f. 175.--." 
Transportlrosten-" voor rekening van de koper. . -
Gegadigde: l1 gelieven telo-fonisch con-ca"èt op 'te nemel1 met 070 .:.:. 
243689 - Ned . Insti tuut ~voor B'iologisèhe Locnniddelen, Den Haag. 
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• rlATZRS_T AllPEI~ 

Onderstaand geven wij U de tijden van de LAAG... !ATERSTAlmEH van _ 
de zaterdagen,' berekond voor de volgende stations. 

1 .• Delfzijl, 2. Host-Torschelling, 3. Harlingen, 4. Don Helder, e 
5 ~ IJmuiden, 6. ScheveninGc3l1, 7. Hoek van Holland, 8. Hellovoet-
sluis~ 9. BrourJershaven, 10. Zierikzee, 11. liemeldingo, ~ 
12 .. Vlissingen, 13. HansrJoert, 14. Terneuzen. _ 

3.7.65 10.7.65 17.7.62 24.7~2 

1. 9.26/22.06 
2. 6. 16/ 18 ~ 55 
3. : 7.59/20.37 
4.4.50/17.36 
5. 2.20/14.44 
6. 1.45/14.09 
7. 1 .23/13. 37 
8. 1.53/1L;.'o9' 
9. 11.39/-

1,0. , 11 .53/ --
1 L 0.04/12.17 
12. 11.11/23.50 
13 • . 0.09/1 2 .16 
14. 11. 44/ -

31.7~ 
1. 8 .31/21.09 
2. 5.19/17,.59 
3.7.03/19. L.4 
4. 3.59/16.50 
5. 1 .22/13 . 46 
6. 0.45/13.09 
7. 0.20/12.32 
8. 0.4.8/13.04 
9. 10.24/22 .56' 

10. 10.36/23.1L. 
11. 11. 09/23 • 46 
1 2 • 1 o. 13/22. 48 
13. 11.21/23.57 
14, 10.48/23.24 

3.29/15i55 
0.36/13.09 
2.04/1 L •• 37 

11.27/23.48 
9~08/21.44 
8.27/21.03 
7.23/19.50 
8.19/20.46 
6.28/18.54 
6.32/19.01 
6.48/1 9.14 
5.57/18.21 
6.49/19.14 
6.20/18.L.5 

7.8 . ...0. 
1.29/14.01 

11.10/23.42 
12.38/ -
9 .27/21.57 
7.24/20.01 
6.50/19.27 
5.37/18.23 
6.17/19.04 
4.49/17.32 
4.47/17.34 
5.05/17.48 
4.10/16.47 
Lh 58/17.35 
4.31/17.09 

8.32/21.03 
5.26/1.7.56 
7.06/19.37 
3.49/16.3"3 
1.40/13.58 
1.05/13.23 
0.26/12.33 
0.52/12.58 

10.50/23.13 
11.03/2~.29 
11.22/23.50 
10.31/23.03 
11,.39/ -
11. OS/23. 38 

J~1? ... 92 
7.43/20.14 
4.32/16.59 
6.11/18.40 
2.58/15.40 
0.49/13.04 
0.10/12.25 

11.37/ -
0.03/12.07 
9 .50/22.14 

10. 06/22.. 30 
10.23/22.55 
9 .33/22 .06 

10.43/23.16 
10. 11/22. M. 

.1.04/13.29 
10.43/23.16 
12.09/ -
8.55/21.36 

.6.50/19.26 
6.15/18.51 
4.59/17.39 
5.53/18.29 
4.1 2/16.46 
4.13/16.45 
4. 26/19.59 
3.47/16;14 
4. L.1/17.10 
4.13/16.41 

21.8.65 
11.45/ -
8.45/21.03 

10.15/22.32 
7.01/19.23 
5.00/17.22 
4. 25/16.47 
2.53/15.36 
3.37/16.12 
2. 17/1L •• 52 
2.15/1L.~51 
2~ 26/15. 02 
1.51/14.16 
2.45/15.09 
2.17/14.41 

Ove r gonomen uit ; Getijtafels voor liederland 1965 
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