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European Palaeontological Convention 1978

Aanmeldingen voor het houden van voordrachten dienen zich rechtstreeks in

verbinding te stellen met Prof. Dr. A. Seilacher, Geologisches Institut, Sigwart-
strasse 10, Tubingen, D.B.R.

Zowel actieve als passieve deelname aan deze conventie zal open staan

voor alle Nederlandse paleontologen, geologen en andere belangstellenden. Wij
wekken onze leden op tot deelname aan deze bijeenkomst, desnoods alleen gedurende
slechts een deel van de Convention. Belangstellenden gelieven zich aan te melden

bij onze secretaris, Drs. M. C. Cadée, Braambes 1, Leiden, tel. 071-131818, zodat

hen nadere informatie betreffende deze belangrijke bijeenkomst kan worden gezonden.

Het bestuur van de Werkgroep doet voorts een beroep op de leden, omdat

enkele dagen voor de eerste excursiedag van de conventie (24 september) een aantal

mensen nodig zijn voor het schoonmaken van profielen e.d. in enkele ontsluitingen
in Eelgië (Tongeren - Leuven). Diegenen, die actief hebben deelgenomen aan het

Tongeren-onderzoek worden gevraagd zich zo mogelijk beschikbaar te stellen voor ex-

plicatie op een of meerdere locaties. De excursie-data zijn 24/25 september en 30

september/1 oktober. Aanmeldingen s.v.p. aan de secretaris. De explicatie moet wel

in het Engels plaats vinden ï Ten behoeve van de excursies worden tamelijk uitge-
breide excursie-gidsen samengesteld, gescheiden naar onderwerp; Mesozoicum, Ter-

tiair en Kwartair. Deze gidsen zullen slechts beschikbaar worden gesteld aan deel-

nemers aan de conventie.

De “Paläontologische Gesellschaft“ uit West Duitsland heeft het initia-

tief genomen om in het najaar van 1978 haar jaarlijkse “Tagung” in Maastricht

te houden. Zij wil dit doen in samenwerking met de Engelse “Palaeontological

Association” en hierin een eerste poging zien om te komen tot een “European

Palaeontological Convention”. Van Nederlandse zijde hebben de Rijks Geologische
Dienst en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie hun medewerking toegezegd.

Een deel van de geplande excursies zal door de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire

Geologie worden georganiseerd.

De data van de Convention zijn 24 september - 1 oktober 1978. Van Engel-

se en Duitse zijde is als centraal thema voor deze bijeenkomst voorgesteld; Evolu-

tionary changes in Fossilisation Potential (Verschiebungen des Fossilisationspoten-
tials im Verlauf der Evolution).


