
1 e vers lag Rumphius-expedi t ie

Het eerste (algemene) verslag van de Rum-
phius Biohistorische Expeditie naar Ambon is
30 december j.l. gepubliceerd in zoolocr
SCHE VERHANDELINGEN (Leiden) 289. Het is
(in het engels) geschreven door expeditielei-
der Hermann Strack. Hij beschijft in de inlei-
dende hoofdstukken van dit72 pagina's tellen-
de epistel de achtergronden en doelstellingen
van de expeditie, de samenstelling van het
expeditieteam, de faciliteiten en gebruikte
uitrusting, leven en werk van Rumphius als-
mede een overzicht van eerder marien-biolo-
gisch ondezoek op Ambon. Het merendeel
van de publicatie geeft een uitvoerige, met
zwartwitfoto's geillustreerde, beschrijving van
alle localiteiten waar werd verzameld en een
lezenswaardig'van-dag-tot-dag' verslag van
het verloop van de expeditie. De foto's van
expeditieleden in actie tonen hoe en onder
welke (barre) omstandigheden gewerkt werd.
Het hoofdstuk'voorlopige resultaten' geeft
algemene informatie over de diergroepen die
voor studie werden verzameld, de nauwkeu-
righeid van Rumphius' oorspronkelijke waar-
nemingen en het huidige mariene mil ieu van
Ambon. Gebleken is dat de Ambonese wate-
ren gekenmerkt worden door een rijke diversi-
teit aan soorten die nog steeds grote gelijke-
nis vertoont met de drie eeuwen geleden door
Rumphius beschreven situatie. Negen fraaie
kleurenfoto's van krabben, zeedgels, garna-
len en naaktslakken - welke bijna allemaal in
grootformaat op de tentoonstelling te zien zijn
- completeren deze uitgave. Op de meer diep-
gaande resultaten per diergroep moeten we
nog wachten; ze zullen als onderdelen van de

serie Results of the Rumphius Biohistoical
Expedition to Ambon (1990) -waarvan deze
publicatie part 1 is - door een dertigtal specia-
listen uit binnen en buitenland worden gepubli-
ceerd in Zoologische Mededelingen en Zool-
ogische Verhandelingen. Voor geboeid ge-
raakte bezoekers van de tentoonstelling of
voor hen die dit algemene expeditieverslag
willen napluizen op vele wetenswaardigheden
is het zeker een aanrader. Auteur Hermann
Strack heeft het museum een beperkt aantal
exemplaren aangeboden die we voor de sterk
gereduceerde prijs van / 25,- (normale prijs /
36,-) in de museumwinkel verkopen. Haast u!
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