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De fossielenatlas. Een voortgangsrapportage.

Frank Wesselingh & PeterMoerdijk*

Velen van jullie weten dat we alweer een tijdje bezig zijn

met de uitgave van een nieuwe ‘fossielenatlas’ (“De fos-

siele schelpen van de Nederlandsestranden en zeegaten”).

Het project is in 1999 gestart en heeft met name in het

jaar 2000 en begin 2001 vorm gekregen door verschil-

lende determinatie bijeenkomsten en voordrachten. Inmid-

dels is het alweer een tijdje stil, maar het werk ligt be-

paald niet stil! Vandaar dat we jullie in het kort willen

bijpraten.

Hoe staathet ervoor? Gijs Peeters is flink op weg met het

tekenwerk. We verwachten dat hij eind2002klaar zal zijn

(op de last minute schelpjes na dan).Bijgevoegd zien jul-

lieweer wat artwork van Gijs. Ondergetekenden zijnhard

bezig met de beschrijvingen. We verwachten de beschrij-

vingen van de Protobranchia en Ptermiomorpha in het

vooijaar afte ronden, en hopen de beschrijvingen van de

Heterodonta, Anomalodesmata,Scaphopoda en keverslak-

ken begin 2003afte hebben.Er wordtmomenteel gewerkt

Westerschelde. Tekening Gijs PeetersOstrea edulis Linneaus, 1758,
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Sommigen van jullie hebben materiaal afgestaan om te

laten afbeeldenof te laten onderzoeken. Als u materiaal

ter afbeelding heeft afgestaan dan kunt u in de loop van

ditjaar debeloofdereproducties verwachten.Degenen die

keverslak materiaalhebbenafgestaan krijgen daarover in

april 2002 bericht. Tenslotte denken we nog tenminste

twee determinatiebijeenkomsten te organiseren, waarvan

een in Friesland en een in Zeeland.

In het vele materiaal dat jullie hebben aangebracht zitten

veleleuke nieuwe zaken. We hebbenvele nieuwe soorten

voor het Nederlandse strand gezien, en bovendien enkele

soorten die mogelijk nog onbeschreven zijn. Voorts heb-

ben we inmiddels7 fossiele keverslak soorten! En er ko-

men nog steeds nieuwe en verrassende vondsten boven,

dus blijf verzamelen en kijken!

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij:
*Frank Wesselingh (wesselingh@naturalis.nl) of
PeterMoerdijk (pw.moerdijk@zeeland.nl).

aan de lay-out samen met vormgevers van Naturalis. In

2002 zullen we ook een aanvang maken met de inleidende

hoofdstukken (‘waar te verzamelen’, ‘stratigrafische ver-

spreiding’, etc.). Nieuwe (en oude) vondsten kunt u nog

immeraanleverenbij ondergetekenden ofbij de database-

beheerderFreddie van Nieulande (Scheldepoortstraat 56,

4339BNNieuw en St Joosland). De uiterste inleverdatum

van nieuwe waarnemingenis verlengd tot begin2003. Het

manuscript zal eind2003 klaar zijn, om in2004 te kunnen

worden uitgegeven.


