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De ontsluitingen in het Bekken van Parijs

Dool I: Excursions géologiques dans le Bassin du Paris, Première Série, los

Terrains Tertiairos aux Environs de Paris, Nouvelle edition corrigée par

Albert F, de Lapparent, 1956;

Deel II: Excursions géologiques dans le Bassin de Paris. Deuxième Série. Ile-de-

France Tertiaire, Auréoles Crétacées et Jurassiques. Par Albert F. de

Lapparent, 1946.

Deze bolde.zeer bruikbaar gebleken boekwerkjes kunnen via de boekhandel, dan wel

rechtstreeks bij de uitgever worden besteld. Serieuze belangstellenden zullen hier-

toe. dan ook zeker het.nodige willen verrichten.

Alvorens over te gaan tot opsomming van de aanvullende gegevens met betrek-

king tot de situatie ter plaatse - è.e gidsen zijn-uiteraard aan veroudering onder-

hevig- de kwaliteit en kwantiteit van het materiaal, de soortenrijkdom enz. acht

ik het gewenst nog even te wijzen op het volgende.

Het graven in of kloppen op wanden bij ontsluitingen lean leyens gevaarli j k

zijn. Grondafschuivingen van enige .tonnen zand of steen kunnen met desastreuze

gevolgen door een geringe onachtzaamheid worden veroorzaakt. Als de verzameltocht

geschiedt in gezinsverband. - b.v. tijdens vakantie - laat dan de kinderen niet

spelen in hot zand-aan de voet van oen dergelijke wand. Denk er om dat dé groevos

over hot algemeen in tamelijk dun bevolkte gebieden zijn gelegen, zodat niet spoe-

dig op eventuele hulp van. anderen kan worden gerekend. In enkele gevallen is bij

de opgesomde groeves nog ten overvloede een aanwijzing opgenomen omtrent speciale

gevaren. Sla deze waarschuwing niet in dè wind. Pleeg voorts geen roofbouw op- de

ontsluitingen. Laat zo mogelijk het aanwezige profiel intact, zodat anderen, die

na u komen en wellicht meer in het profiel dan in de te verzamelen fossielen zijn

geïnteresseerd, ook nog wat kunnen zien.-Misbruik de franse gastvrijheid-niet !

-Zeef zodanig, dat het uitgezeefao zand niet als een deklaag over het materiaal aan

de basis van oen fossiölhoudcnde wand komt te liggen, waardoor de onderste lagen

van het profiel voor anderen op den duur onbereikbaar worden. Als er in een groeve

nog wordt gewerkt, vraag dan toestemming tot verzamelen aan de hoogste bsasdie aan-

wezig is. Tracht "goodwill" te kweken, ook ten bohoeve van de verzamelaars die na

Ter oriëntering van die leden van de N.M.V.
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die serieus belangstelling koes-

teren voor de fossiele molluslcenfauna van het Parijse Bekken en mede tér voldoening

aan een onlangs door de heer J.G.J, Kuiper - die op velerlei gebied een grote

steun is gebleken voor de leden van de werkgroep Eoceen van de Haagse Contactgroep

van de N.M.V. - geuite wens, volgen hieronder enige aanvullende gegevens met be-

trekking tot de vindplaatsen, beschreven in do excursiegidsen, uitgegeven door
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u koraen. Verniel dus geen afrasteringen of «igeiï&ömmen van anderen, waardoor het

betreden van een groeve voorgoed zou kunnen worden verboden. (Deze waarschuwing

is in het bijzonder gericht aan het adres van de jongere leden, „die. .eve.niuejelïhog

een-ty.pisch ; gebrek■ aan verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. anderen - mochten hebben)

Onderstaande aanvullende gegevens berusten merendeels op eigen waarneming.

De maand en het jaar hiervan zijn tussen haakjes' vermeld, aan het ..eind van elke

„aanvulling.


