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Determinatiedag Mistefauna:

11 november 2006 te Almelo

Om op veel van deze vragen antwoordte geven, organiseert

de vereniging, met medewerking van veel deskundigen,

een themadag ‘MisteFauna’. Al deze hieronder genoemde

mensen zullenop deze dag behulpzaam zijn bij het determi-

neren op en u krijgt wellicht antwoord op uw vragen.

Een werkgroep onder leiding van Jacques Parren, Adri Bur-

ger en André Jansen is al bezig met een inventarisatievan

alle mollusken, vooral van diesoorten dieniet in het ‘Miste-

boek’ van Janssen staan afgebeeld. (zie Afzettingen 26 (4),

2005). Zij zullendeze dag ondersteundworden dooronder

andere Günter Wienrich, Karl Gürs en Arie Janssen (deze

laatste onder groot voorbehoud).

Arie Janssen zou overigens graag zien dat mensen ook hun

pteropoden meebrengen (Limacina miorostralis, L. valva-

tina en Vaginella austriaca hoeft natuurlijk niet!).

Sylvia Verschueren en anderen zullenuw kraakbeenvistan-

denbeoordelenen inventariseren om daar in een later stadi-

um aan te werken.

Kristiaan Hoedenmakers zal deotolietenbewerken terwijl.

Klaas Post uw vragen met betrekking tot zeezoogdieren

beantwoordt.

Erik Wijnker hoopt de lijst van vogels uit Miste, waarop

nu alleen de zwartvoetalbatrosprijkt, uitte breidenen Klaas

Nijholt kijkt onder andere naar foraminiferen, crustacea

en dergelijke.

De themadag wordt gehouden op 11 november 2006 in

Almelo. Het programma volgt in het volgende nummer

van Afzettingen.

Kun je actief een bijdrage leveren aan deze dag of heb je

vragen of opmerkingen, dan kun je je wenden tot organi-

sator Henri Jansen.

Henri Jansen!, hwjansen@home.nl of tel. 0546-870586.

Op 11 november a.s. wanneer Prins Carnaval aftreedt en

St. Maarten doorde straten van onze dorpen trekt, storten

wij ons op de Mistefauna in Almelo.

Heeft u ook na 22 jaarnog steeds moeite met dieene soort

gastropode en staat het nu wel of niet in ‘Janssen’? Die

haaientand, welke soort is datnu precies? Otolieten, je weet

hoe ze eruit zien, maar weetje ook van welke vis? Die ene

wervel, staartwervel? Van een Mysticeti of Odontoceti?


