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Naast het reeds vermelde handboek van Loeblich en
Tappan (met talloze literatuurverwijzingen) geeft ook het
goede boek van Boltovskoy en Wright de nodige verdere
informatie. Wie geïnteresseerd is in de Noordzeeforams is
goed uit met het boek „ A n atlas of British recent foraminiferids", door J.W. Murray (1971). Uitg. Heinemann
Educational Book, Londen. Het wat verouderde boek
„Leitfossilien der Mikropalaontologie" (1962), uitg.
Gebr. Borntraeger, Berlijn, geeft een overzicht van bekende NW-Europese foraminiferenfauna's. Belangrijke
literatuurinformatie treft u eveneens aan in het boek van
Dr. Spiker, „ F o r a m i n i f e r e n fossiel en recent". Dit boek is
te verkrijgen door overmaking van f 9,75 op girorekening
13028 t.n.v. het Bureau van het K . N . N . V . te Hoogwoud
(N.H.) onder vermelding van: Foraminiferen nr. 99.

In de tekst bij de afbeeldingen zijn doorgaans vindplaats en
ouderdom aangegeven. Deze gegevens hebben betrekking
op het afgebeelde exemplaar. Het gebied waar de betreffende foraminifeer voorkomt kan veel uitgestrekter zijn dan
uit het vindplaatsgegeven blijkt. Wat de ouderdom betreft:
het genus (geslacht), waartoe een bepaalde soort behoort,
kan een veel langere levensduur hebben (gehad) dan deze
soort. Vele recent levende soorten hebben verwante vormen in Tertiair of Mesozoicum!
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