Het bestuur van de WTKG nodigt u uit voor de

Wintervergadering
Zaterdag 19 januari 2019
Natuurhistorisch Museum Rotterdam,

Westzeedijk 345 (Museumpark),
3015 AA Rotterdam,
010 - 436 42 22.

Programma
11:00 - 11:30

Ontvangst met koffie

11:30 - 12:30

Lezing door Frank Wesselingh: "Opkomst en ondergang van de Pontocaspians: over

evolutie van lang-levende meren en hun unieke fauna’s in het Zwarte Zee - Kaspische Zee gebied"
Lang-levende meren zijn natuurlijk laboratoria van evolutie. De Kaspische Zee is het grootste langlevende meer ter wereld en haar unieke fauna staat onder druk. Samen met omliggende meren en
gebieden (de Aral Zee, van tijd tot tijd de Zwarte Zee) en rivieren heeft dit zogenaamde Pontocaspische gebied in de laatste paar miljoen jaar een dynamische evolutie doorgemaakt. Extreme variaties
in milieu en klimaat zorgden voor flinke veranderingen in de fauna’s. Echter, de achteruitgang die
we sinds het begin van de 20ste eeuw zien is anders en mogelijk veel ernstiger dan eerdere natuurlijke crises. Combinatie van klimaatmodellen, geologie en biologie geeft ons inzicht in de natuurlijke
variatie van de Pontocaspische biota en zicht op de huidige biodiversiteitscrisis.
12:30 – 13:15 Lezing door Klaas Post: ”Unieke walvisfauna uit de Westerschelde: een update”
Afgelopen wintervergadering gaf Klaas Post een lezing over zijn ontdekking van een uitmuntend
bewaard gebleven fossiele walvisfauna in de Westerschelde. Inmiddels zijn we een jaar verder en
hebben vele honderden uren prepareerwerk tot nieuwe inzichten en een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geleid. Klaas Post zal middenin deze tentoonstelling spreken over
het lopende onderzoek, de implicaties voor onze kennis van walvisevolutie en natuurlijk ook over de
begeleidende fauna. Alles wat ter sprake komt is ook direct van dichtbij te aanschouwen in de tentoonstelling.
13:15 - 14:00

Lunchpauze

14:00 - 14:30

Mededelingen door de leden

14:30 - 15:30

Lezing door Riaan Rijken: “Het Unio-raadsel van Renesse”
Aan de Hollandse kust spoelen al sinds jaar en dag oude kleppen van Unioniden (zoetwatermossels)
aan. Algemeen wordt aangenomen dat die uit de grote rivieren afkomstig zijn. In Zeeland komt dat
verschijnsel niet of nauwelijks voor, uitgezonderd op een klein stukje strand bij Renesse, ongeveer
400 meter ten westen van de Brouwersdam. Is dit materiaal afkomstig van suppleties of is er een
directe relatie met de geologische geschiedenis van Schouwen en Goeree? En wat is dan die relatie?
Riaan Rijken gaat in op deze vragen en zal bovendien een aantal nooit opgemerkte zaken tonen over
dit merkwaardige strand.

15:30

Sluiting

Uitgebreide routebeschrijving op www.hetnatuurhistorisch.nl

