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Werkgroep Pleistocene Zoogdieren - 7 oktober.

De volgende lezingen zullen worden gehouden:

Prof. Dr. K.D. Adam (Universitat Stuttgart, BRD):

"Interglaziale Saugetier-Faunen aus dem Quartar des Neckarlandes".

Dr. E.T. Turner (Schloss Monrepos, Neuwied, BRD):
"Middle and Late Pleistocene Interglacial faunas from the Middle and Lower

Rhine Areas of West-Germany".

Dr, R.D. Kahlke (Institut fur Quartarpalaeontologie, Weimar, DDR):

"Die Komplexfundstelle Untermassfeld im Suden der DDR - Ausgrabung und Aus-

wertung eines unterpleistozanen Wirbeltiervorkommens".

Dr. Th. van Kolfschoten (Instituut van Aardwetenschappen, Utrecht);
"De Nederlandse Interglaciale zoogdierfauna's in Europese context".

De serie lezingen, onderbroken door pauzes, zullen worden afgesloten met

een forum-discussie o.l.v. Dr. John de Vos van het Rijksmuseum van Natuur-

lijke Historie, Geologie en Mineralogie.
De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Collegezaal van het Instituut voor

Aardwetenschappen, Budapestlaan 4 te Utrecht.

Het IvA is gelegen op het Universiteitscentrum "De Uithof", welke aan de

autowegen rondom Utrecht staat aangegeven.

Ruime parkeergelegenheid is aanwezig. Per bus is de Budapestlaan bereikbaar

met de lijnen 11 en 42 vanaf het Centraal Station NS te Utrecht.

Aanvang van de bijeenkomst is 10.00, de sluiting omstreeks 16.00. Koffie-

automaten zijn in het complex aanwezig, voor Uw lunch dient U zelf zorg te

dragen. Een restaurant is in de directe omgeving niet aanwezig.

In de pauzes is er gelegenheid om eventueel meegebrachte zoogdierfossielen
door de aanwezige deskundigen te laten determineren.

Het Bestuur van de W.P.Z. stelt een ieder, geinteresseerd in fossiele zoog-
dieren, in de gelegenheid om deze bijeenkomst gratis te bezoeken, om zo-

doende U kennis te laten maken met minder bekende zoogdieren uit het ijs-
tijdvak zoals het nijlpaard, de waterbuffel en de bosolifant.

Nadere informatie worden U op verzoek verstrekt door het secretariaat van

de W.P.Z., Dick Mol, De Tuger 141, NL-7041 HJ 's-Heerenberg, tel.

08346-62267.

Wij hopen U in grten getale te mogen begroeten op 7 oktober 1989.

W.P.Z. Bestuur.

De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (W.P.Z.) is een vereniging van amateur-

en beroepspalaeontologen die zich tot doel stelt het onderzoek naar pleis-
tocene zoogdierfauna's te bevorderen en de kennis van dit vakgebied te ver-

spreiden.
In samenwetking met de afdeling zoogdierpalaeontologie van het Instituut

van Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht organiseert de W.P.Z.

op ZATERDAG 7 OKTOBER 1989 een bijeenkomst die in het teken zal staan van

Interglaciale Pleistocene Zoogdierfauna 1
s van Noordwest en Centraal Europa.

Lezingen, voorzien van dia's, zullen warmteminnende zoogdierfauna's uit

het IJstijdvak behandelen. Hiervoor heeft de W.P.Z. een aantal vermaarde

zoogdierpalaeontologen uit het buitenland aangetrokken.


