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In het Zo'ólogisch I useum .:2.n de Pl r.ntQce : iddenla:ll1 to /,JllsterdDlIl 
is tot 1 septemb er dG tontoonstellinG lIHot Dioronrijki! te bezich
lJlGen . Hierin \!o r dt Gon overzicht [;e[.oven VM het gehelo dieren
rijk vc.n het zoogdier tot dG meest oenvou(~i Ge l ovensvorm . V o.n ve
l e di erc;ro epen is eon verteGonwoordicor o.Ql1Vlezie, opc;ozot, op 
sterk 1.'lo.ter of op nndcre vlij ze [;op r epo.reerc1. 
De t entoonstelling is doo r de bos chi koo.ro rUimte , zoker voor een 
zo omvnncrijk onderner p, i1ict orc Groot . Het liet evemlel in de 
b edo olinG in 1967 oen u i tcobrcicl.er e oxpositi e in te ri cht0m ii1 
oen o.ndor r,obouw . Jit krm v::1i1 h".rto vlordon toocejuicht . Door do 
vergolijkincsmo~olijkhodGn is eon c.1ercolijke t entoonstelling b ij
zeu(:or instruct ief . Het is ,':"'.lJ.oen jo.mner, dC'.t men Wl.l1 30rnmic;e 
c1i orsoort ol1 k l aarblijkelijk s l echts eGschonden oxompl ::lr on bezit . 
'. "ij ro.c1en U Qllcn aM "Hot Dierenrijk 11 tG [;o.:'. n zien, u kunt do 
bezichtigi ng (1<1n \Jollicht cor,loinoron mot oen bozoek o.o.n hot on
volprezon .,r tis ' ;.qno.rium, dO.t 8r v1:::k nails t liet . Do exposit ie 
is d'l.[;elijks ccopenc1 VL'.n 8·-17 uur, op ZOI1- on feostdacon v:m 13-
17 uur. Do toeGilnGsprijs bodro.o.ct f 0 .50 voor volno. ssol1el1 on 
f 0 . 25 voor kindor en. 

'.f . Faber. 

Velen "':-tl het zijn oPGevall on, d~'t no[; niot voor a lJ. e behundol
de ondernerpon con to.bk ',c.rt in hun documont C\t i e Qnnnezi c; is, zo·
,,:'els b . v. voor do onc1oTVlo:rpen Vissen , l.nntoldioron s L10sdiortj es , 
Hol todi oTen, "quariumtechniek on Register, 
Te beGinnon mot dezo c.fl ovcring, rIo.Clrin u to.bk2.Clrt J -. Visson 
ontvo.net, trachton \ii j clozo"'chtorstnnc1 in to lop en, '~:ij zion 
ons echter C;ol1ooc1zc.akt , c1it LV. Pl . do porto ko;:;ton, de verzen
ding V<:èn do t o.blCC1ll rten ovor 80n Qnnt r.l plaanden t o sproidon. 
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Een Deenso smid heeft 8en D'.E"!thocle anhrikkel d om bedreiGde kust
lijnen to redden v?n erosio door do zee? door cl.e zo te beplonten 
mot kunstc3tig zeeDier, bosteende uit l~nGe draden vcn perlon, 
verankerd in stukjos l ood . 
Do eerste proefnor!lÎngon 1Jordon godao.n op de westkust V2n Jutlo.nd 
'iJO.OT 1700 kunst1î12.tiGo zomüorplo.ntj os ,-rord cezc.áid opeen- oppor~ 

vlc.kte vcn 40 bij 50 Llotor op do zenoodoli1 op oon diopto VLln 12 
metor ondor ':Jc.ter . 
Binnen l:orte tijd reos do badoEI tor pL.'.o.tse oncovGor oon l~1Gtor 
cbordo.t het zoc\Jier do vr'.torborJoGil1['; dempte on het z2.no. zich 
sine; zetton tus,sen de cl.rèlctOn, 
DoskundiGen zijn VCJl ElOninG l~['t do nion;'jQ T:lothoc:e vOOr l::1.nd1'.an·
\iinninr; cm kuotbeschorrüng [;00c1Lopor is c1'='.l1 elko 'Got dusvcrl"O 
bekonde o.nckro. 
l'rouvem hobbon ui tGcmozol1 ci::t or ::;l;(m bOZ1"12.ll.r tc~c;on is 01'1 kunct-, 
IiL'.tiC zoc)'Jior in v(~r3chill cnclo 1 ~.c.;Ol1 ovor " lk :'1O. r ,:: ClD t'J brenc;on. 
..Joc1rG. cic oorsto rij plantjos mo t zc.nd lE, becJokt? kc.n opniC1..l\J 
:lC;Opoot 11 Tlorden. 
Intusson G2'1n do proeven eloor; do v~üccmclo pl8.ü.ts '1.:12r (10 metho
de beproefd zéll viordon? is BOUrl1()ffiOLJ.th in EnGol o.nd. 
(Tot zOver d~ u.n.c. vcn 27-12-1965). 

Ook in ,jtwrikc. noomt nen pr::>oven mot kl..'.nstr.1C'ctiG zc:orlior Vim po-· 
lypropyloon ::>ra te tre.chten dG ,èfb r:~(l.lc V:èll de kust door do zee 
tec; en te: C1' . .:1n. 
:on lc~,n zich ::>vori;~ens ',Iel ,-~f vro.con of het in CI.o bodeEl vorqoTkcm 
wci.;' ::;rotoTo hoeveelhoeloJ1 lood coon no.dolic;o GGvolGen ze'l hobbc3l1 
voor de borJOncrs ven de zoe. 
Inc10rtijcl hebben (le L'u-Go:citoiton vc.n T~ ri.'nto in Zuid-ItQlïó het 
plan opc;evD.t c.u.t01.-'rc.kl:on in Z08 te "ierpon om éllc1us do levensom~ 
stélnc1ic;hoc1en Véln voorel j::>r.co zooc1ioron te vorboteron. bel1 Znood·
so knpitcin hnO. oon soortcolijk plnn, uélC'r - 8n dat lijkt ons 
eorlijker -- uitsluitenc1 OLl het C'.ut::>1,iro.ld~Gnproblcom op te lossen. 
Toc;on dit plo.n hooft eon een ~':>:ic,xl se biolooe; orstiG C;Ori~1él rschmJc1, 

onc~::.t inc1ion OT 250.00C 2UtO l S in de Oostzee nordon [;c go::>icl , het 
ijzo:c(~ehJ.lte Ve'.n die zoo zcJ. vurdubbolon. De bioloc;ische covol -· 
~on zijn dnn volC0ns dezo c1o~:ul1diCG niet to ovorzien. 
Hieruit blijkt '.'1(;01' oons hOG do voo:c,t,schTijClinc; c~cr techniolc 
steeds neer direct 8f indirect [;ovo.ren voor do lovendo n~tuur 
.-. ook in de zoo .- net zich Floob ronet. ' . F.:-\b er. 
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