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Wie doet er mee?

Tom Meijer*

Daarom: wie is erbereid om ons te helpen dezeklus snel-

ler tot een goed eind te brengen?
Ik vraag mensen die (gratis) voor ons thuis op de eigen
PC een bepaalde (afgepaste) hoeveelheid mollusken fauna-

lijsten willen invoeren(gedacht wordt aan 200 A4). Gra-

tis? Ja, maar niet zonder ‘tegenprestatie’ van ons.

Ons aanbod is tweeledig: De faunalijsten moeten in een

speciaal computerprogrammaworden ingevoerd. Dit pro-

grammawordt geplaatst op de eigen PC en mag na afloop

gehouden worden.Dit is het eerste deel van ons aanbod.

Het tweede deel is: wij hebben van een aantal boringen
gespoelde monsters uit volledig bemonsterde trajecten uit

de mariene en niet-mariene lagen uit het Eemien van

Noordholland beschikbaar. Afhankelijk van het aantal

gegadigden kan iemandeen volledig traject uit een boring

of (bij meer deelnemers) een logisch samenhangend on-

derdeel van zo’n traject krijgen. Hier zit wel een voor-

waarde aan vast: de monsters moeten binnen de periode
die nodig is om het pakket faunalijsten in te voeren volle-

dig zijn uitgepikt, gedetermineerd en geteld volgens de

normen die standaard door ons bij dit werk gehanteerd
worden. De resultaten moeten vervolgens ook in het pro-

grammaworden ingevoerd. Het materiaal mag uiteraard

gehouden worden.

Het streven is om de gegevens van deze Eemienboringen

samen inéénpublicatie te beschrijven waarbij deelnemers

co-auteur kunnen worden.

Wat wordt u er wijzer van?

U krijgt de beschikking over een computerprogramma

waarvan het nut u tijdens het gebruik snel duidelijk zal

worden.

U leert hoe bij het TNO-NITG het onderzoek naar fos-

siele molluskenfauna’s plaatsvindt.

U krijgt een serie stratigrafisch bemonsterde mollusken

fauna’s uit het Eemien.

U wordt eventueel co-auteur van een publicatie over dit

onderzoek.

Wat heeft u nodig en wat wordt er nu precies

van u verwacht?

Voor het computerprogramma is nodig: een PC (geen

MAC!), liefst een 486 of pentium met Windows 3.1, 95,

98 of NT. (Van hogere Windows versies is niet getestof

dat problemen met het programma oplevert).

Een binoculaire microscoop is het beste om de Eemien

monsters uit te zoeken.

Een zaterdag om ophet molluskenlaboratoriumvan TNO-

NITG in Utrecht met de andere deelnemersonderricht in

het programmaen in de problematiek rond de in te voeren

oude faunalijsten te krijgen. Op deze dag kunt u ook de

Eemien monsters meenemen.

Vrije tijd om gedurende een jaar 200 A4 aan faunalijsten

in te voeren.

Vrije tijd om binnen dit zelfde jaar het onderzoek aan de

Eemien monsters af te ronden.

Enkele zaterdagen om op het molluskenlaboratorium van

TNO-NITG in Utrecht met andere deelnemersonderling

determinatieste controleren en andere problemen door te

spreken.

Als u voor deelnameaan dit project voelt, dankunt u con-

tact met mij opnemen. U krijgt dan enige nadere informa-

tie toegestuurd. Ik wil tenslotte opmerken dathet wellicht

nodig zal blijken te zijn een selectie te maken uit de aan-

meldingen wie daadwerkelijk mee kan gaan doen!
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De sectie PaleoMilieuOnderzoek van het Nederlands In-

stituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG

= opvolger Rijks Geologische Dienst) doet al sinds 1950

op reguliere basis onderzoek naar de mollusken in de

Kwartaire en Tertiaire ondergrond van Nederland. Vele

honderdenboringen en ontsluitingen van het vasteland en

in de Noordzee zijn inmiddels onderzocht. De hoeveel-

heid verzameldegegevensen de daarvanafgeleide kennis

is uniek, niet alleen voor Nederlandmaar ook daarbuiten.

Vóór 1991 werden de resultaten vastgelegd in op papier

getypte faunalijsten. Sinds dat jaar worden analyse-

resultaten digitaal verwerkt. Dit heeftgrotevoordelenwant

met de op deze wijze vastgelegde gegevenskunnen stan-

daard tabellen en fraaie ecologische diagrammen geprint

worden.

Sinds 1997wordt onregelmatig gewerkt aan de invoervan

de oudeop papier uitgetypte faunalijsten. Momenteelzijn
van ca 500 locaties de gegevens digitaal beschikbaar. Dat

is echter pas ca eenderde van alle gegevens. In het hui-

dige tempo gaat het dus nog wel even duren voordat het

karwei geklaard is. Echter, om verschillende redenen is

het belangrijk dat deze gegevens eerder digitaal beschik-

baar zijn. Het zou al veel schelen als de mensen die het

invoerwerk verrichtenop de hoogte zijn van de malaco-

logische taxonomie, systematiek en synonymie. Derge-

lijke mensen zijn in de WTKG aanwezig.


