Trilobieten op internet
Internet is een niet meer weg te denken informatiebron geworden en
dat is maar goed ook voor trilobietenliefhebbers. De informatie o p
internet is gemakkelijk en g o e d k o o p verkrijgbaar, wat niet altijd gez e g d kan worden van gespecialiseerde literatuur over trilobieten.
Met zoekmachines kunnen gemakkelijk veel treffers gevonden worden die betrekking hebben o p trilobieten. Zoektermen zijn d a n vaak:
trilobite, trilobites of combinaties van zoektermen zoals bijvoorbeeld
trilobites N e v a d a of trilobites Cambrian (de volgorde van de zoektermen doet er niet toe).

http://hem.passagen.se/phmail/trilobiteng.html
Veel foto's van trilobieten o p deze site van Per Hansson. Hij hanteert
de trilobietenclassificatie van J a n Bergstrom, niet die van de Treatise
1997.

De informatie die o p internet te vinden is over trilobieten is verschillend van invalshoek en van kwaliteit. G e z a g h e b b e n d e onderzoekers
publiceren s o m s hun onderzoek o p internet maar daarnaast zijn er
handelaren die niet altijd de juiste gegevens vermelden bij hun trilobieten. De handelaren hebben vaak schitterende exemplaren te koop,
terwijl voor onderzoekers juist ook minder mooie maar beschadigde
exemplaren (bijvoorbeeld aangevreten trilobieten) van groot belang
kunnen zijn en o p hun site te zien zijn.

http://www.toyen.uio.no/palmus/schmidt/index.html
Catalogus van trilobieten die zijn afgebeeld in Friedrich Schmidts
"Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten" (1881-1907).

De volgende sites, met korte beschrijving, hebben trilobieten als
hoofdonderwerp of als subonderwerp. Uiteraard is dit slechts een
kleine selectie van het steeds groter wordende aantal trilobietensites.

Wetenschappelijke sites:
http://www.aloha.net/~smgon/ordersoftrilobites.htm
'Guide to the Orders of Trilobites' van S a m G o n III, de beste trilobietensite die ik ken. Deze site heeft vele prijzen gewonnen en vormt
een belangrijke gegevensbron voor dit Gea-themanummer. Zowel
inhoudelijk als visueel een zeer goede site.
http://www.ualberta.ca/~kbrett/Trilobites.html
Dit is een zeer goede site van Kevin Brett over trilobieten met o.a.
trilobietenclassificatie, info over literatuur, links, een lijst met trilobietenverzamelaars, info over congressen over trilobieten etc.

http://community-2.webtv.net/mrbbug/TRILOBITEWORLDPAGE4/
Trilobite World; algemene info over trilobieten.

http://www.geo.ucalgary.ca/~macrae/trilobite/siluria.html
Trilobites in Murchisons Siluria; enkele afbeeldingen van trilobieten
uit Murchisons boek Siluria, vierde editie, gepubliceerd in 1867.
http://www.kcn.ne.jp/~agnostus/sroom2/sindexJ.htm
P A L A C E O F TRILOBITES; een J a p a n s e trilobietensite (tekst in het
Japans) waarop veel trilobieten staan afgebeeld.
http://www.paleoindustrial.com/id18.htm
Paleolndustrial's site met animaties en computertekeningen van
trilobieten in hun leefomgeving.
http://www.nctimes.net/~tyra-rex/t.html
Een site van Frank Galef met info over d e veranderende paleogeografie van de aarde en de veranderingen die de trilobieten in het
PaleozoTcum hebben ondergaan. Veel foto's.
http://www.cgu.cz/pages/budil/index.html
Een overzicht van Tsjechische trilobieten van Petr Budil.
http://www.geocities.com/Baja/Ravine/1326/paleo-ontario.html
Een overzicht van trilobieten uit Ontario van Mark Bourrie.

http://www.manitobamuseum.mb.ca/trilobite.htm
O p deze site is d e grootste tot nu toe ontdekte trilobiet te zien.
http://www.ucmp.berkeley.edu/arthropoda/trilobita/trilobitasy.html
Systematiek van trilobieten; U C M P Berkeley.

Commerciele sites:
http://www.trilobites.com
Veel foto's van trilobieten afkomstig uit een groot aantal landen.

http://www.island.net/~rolfl/
Denman Institute for Research on Trilobites. De site van Rolf Ludvigsen met de zgn. Trilobite Papers.
http://www.yale.edu/ypmip/locations/beechers/
Beecher's Trilobite B e d ; gepyritiseerde exemplaren van de trilobiet
Triarthrus eatoni (met weke delen geconserveerd) zijn hier te zien.
http://www.wmrs.edu/trilobites/
Trilobieten uit het Onder-Cambrium van Oost-Californie (Inyo-White
Mountains).
http://www.fossa.de/index.html
Een Duitse site over trilobieten. O o k hier wordt de grootste trilobiet
die tot nu toe is gevonden afgebeeld.
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http://www.phacops.com/
Trilobieten zijn o p deze site (van Paleo-project) per tijdvak weergegeven.
http://www.henskensfossils.com
Veel foto's van voornamelijk Tsjechische trilobieten.
http://www.paleoart.com/russian_fossils/arkady.htm
Petersburg Paleontological Laboratory; Russische trilobieten uit Sint
Petersburg en omgeving.
http://primitiveworlds.com/Catalog.htm
Veel foto's van trilobieten afkomstig uit vele landen.
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