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Nieuwe boeken

New books

W. Faber

Alleprijzen zijn zonder verzendkosten.

Prices without handling and postage.

A Checklist of the Vietnamese

Molluscs by Dr. N.N. Thach.

A4, 58 pp, 3 colour plates, 1

map. Ed.: Of Sea and Shore

Publ., Port Gamble, WA, USA.

No ISBN. 2002.

Die Molluskenfauna aus den

"Shell-middens" der prako-

iumbianischen Siedlung von

Pointe de Vaille, St. Lucia,

West Indies by F.F. Steininger

& E. Mauser. A4, 69 pp, 5 b/w

plates, 30 b/w illustrations

among which maps and dia-

grams. Mitteilungen der Prahis-

torischen Kommission, vol. 49

and Abhandlungen der Sencken-

bergischen Naturforschenden

Gesellschaft vol. 556. ED.: Ver-

lag Österreichischen Akademie

der Wissenschaften, Vienna,

Austria. ISBN 3-7001-3096-1

and 3-510-61342-2. 2002.

This book is a combination of

archaeology and biology. The

authors examined the molluscan

remains of a pre-Columbian set-

tlement at St. Lucia. The so-

called 'Shell-middens'are large

dumps ofleftovers, mainly exist-

ing of shells, and are found at

places in the Caribbean region
where pre-Columbian people

lived. The found species are

related to their habitats (rocks,

eelgrass, sandy and muddy

banks, mangroves) and so the

collecting areas are determined.

Many shells are damaged in

order to obtain the edible meat

or ( Strombus gigas;) because

they were used as tools. A num-

ber oflists give the names ofthe

species, found at different locali-

ties of the site. A bibliography

completes this book.

Dit boek is een combinatie van

archeologie en biologie. De

schrijvers onderzochten de res-

ten van weekdieren van een pre-

colmbiaanse nederzetting op St.

Lucia. De zogenaamde "Shell-

middens" zijn omvangrijke af-

valplaatsen van etensresten die

worden aangetroffen op plaatse

in het Caribisch gebied waar

precolumbiaanse mensenhebben

gewoond. De gevonden soorten

worden in verband gebracht met

hun leefgebied (rotsen, zeegras,

zand- en slikbanken, mangro-

ven) en aldus wordt vastgesteld
waar zij destijds zijn verzameld.

Een groot aantal schelpen is be-

schadigd om het eetbare vlees

eruit te halen of omdat zij

(Strombus gigas) werden ge-

bruikt als gereedschap. Enige

lijsten geven een opsomming
van de soorten die op de ver-

schillende locaties zijn gevon-

den. Een literatuuropgave com-

pleteert het boek.

Cataiogues of the Collections

in the Showa Memorial Insti-

tute, National Science Muse-

um, Tokyo No. 1. 18.5 x 26 cm,

Mollusca: pp 23-64, 160 colour

photographes. Ed.: National Sci-

ence Museum, Tokyo, Japan.

ISBN 4-87803-006-2. March

2002.

This catalogue comprises a list

of type specimens described in

publications ffom the Biological

Laboratory, Imperia! Household,

Tokyo, Japan. According to the

Emperor's wishes the valuable

specimens in his personal collec-

tion, collected during more than

60 years, were recently trans-

ferred to the Showa Memorial

Institute, Tsukuba Research

Center of the National Science

Museum in Tokyo. This first cat-

alogue lists these type specimens

(76 shell bearing gastropods, 68

preserved slugs, 2 scaphopods
and 19 bivalves) with their sci-

entifïc names, type status, type

location and a reference to the

book "The Sea Shells ofSagami

Bay', 1971. Nearly all speci-

mens are illustrated in colour. In

English and Japanese with a tax-

onomie index.

Deze catalogus bevat een lijst

van type-exemplaren, beschre-

ven in publicaties van het Biolo-

gisch Laboratorium van de Kei-

zerlijke huishouding in Tokio,

Japan. Volgens de wens van de

Keizer zijn de waardevolle ex-

emplaren in zijn particuliere ver-

zameling, die door Hem gedu-

rende meer dan 60 jaar zijn ver-

zameld, onlangs overgebracht

naar het Showa Memorial Insti-

tute, Tsukuba Research Center

of the National Science Museum

in Tokio. Deze eerste catalogus
vermeldt deze type-exemplaren
(76 schelpdragende buikpotigen,
68 geconserveerde naaktslakken,

2 stoottanden en 19 tweekleppi-

gen) met hun wetenschappelijke

namen, typestatus, typelocatie en

een verwijzing naar het boek

'The Sea Shells of Sagami Bay'

uit 1971. Bijna alle exemplaren

zijn in kleur afgebeeld. In het

Engels en Japans met eentaxo-

nomisch register.

A Conchological Iconography.

Family Turbinidae, Subfamily

Turhininae, Genus Turbo by

A. Alf & K. Kreipl. A4, loose

leaf, 68 text pages, 95 colour

plates. Ed.: ConchBooks, Hack-

enheim, Germany. ISBN 3-

925919-63-5. 2003.

A new part of the well-known

iconography of G.T. Poppe and

K. Groh. After some general in-

formation about this family and

genus and a systematic arrange-

ment of the species with syn-

onyms, 59 species and 5 sub-

species are described. Seven

specimens may belong to a new

species of which three are under

description. Apart from the de-

scriptions the authors give infor-

mation about the distribution and

differences with similar species.

Each description is accompanied

by a b/w photograph. A selected

bibliography and an alphabetical
index complete the text part. The

colour plates show hundreds of

excellent photographs, made by

This checklist presents 1031 spe-

cies, subspecies and forms of

shelled molluscs (marine, land

and fresh water) of Vietnam.

These shells were collected dur-

ing the years 1975 to 2000 ffom

numerous beaches, by snorkel-

ling in the intertidal zone, by

diving in the subtidal zone and

by trawling in the deeper waters

of the Continental shelf and

slope. Although Vietnam has a

coastline of more than 3200 km

the list gives no information

where the shells were found.

Deze checklist vermeldt 1031

soorten, ondersoorten en vormen

van schelpdragende mollusken

(marien, land- en zoetwater) van

Vietnam. Deze schelpen werden

verzameld in de periode van

1975 tot 2000 op verschillende

stranden, snorkelend in het lit-

toraal, duikend in het sublittoraal

en getrawld in de diepere

wateren van het continentale plat

en de helling. Hoewel Vietnam

een kustlijn heeft van meer dan

3200 km geeft de lijst niet aan

waar de schelpen zijn gevonden.
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the authors and G. T. Poppe.

These photographs show the

variability in colour and form

within each species. Three plates

give a determination tooi exist-

ing of small photographs of all

the described species (in general

with their operculums).

Een nieuw deel van de welbe-

kende iconografie vanG.T. Pop-

pe enK. Groh. Na enige algeme-
ne informatie over familie en ge-

nus alsmede een systematisch

overzicht van de soorten met de

synoniemen worden 59 soorten

en 5 ondersoorten beschreven.

Zeven exemplaren behoren mo-

gelijk tot nieuwe soorten; de be-

schrijving van drie ervan is in

bewerking. Naast de beschrijvin-

gen verschaffen de auteurs ge-

gevens over de verspreiding en

duiden op de verschillen tussen

op elkaar gelijkende soorten.

Elke bespreking gaat vergezeld

van een zwart-wit foto. Met een

literatuuropgave en een alfabe-

tisch register wordt het tekstge-
deelte afgesloten. De kleurplaten

laten de honderden uitstekende

foto's zien die door de auteurs

en G.T.Poppe zijn gemaakt. De-

ze foto's tonen de variabiliteit in

kleur en vorm binnen elke soort,

Drie platen vormen een determi-

natiesleutel, bestaande uit klei-

nere foto's van alle beschreven

soorten (meestal met opercu-

lum).

Indian Seashells (Part-1) Poly-

placophora and Gastropoda by
N.V. Subba Rao. 18.5 x 24 cm,

416 pp, 96 plates of which 8 in

colour, 40 other figures. Ed.:

Director, Zoological Survey of

India, Kolkata, India. ISBN 81-

85874-72-7. 2003.

The book begins with a general

background information about

the phylum Mollusca. Then the

author describes the importance

of shells as aesthetic, commer-

cial, biomedical objects, in par-

ticular the Indian Sacred chank,

Turbinella pyrum fusus. In the

systematic part the shells of

about 530 species, belonging to

the Polyplacophora (14 species)
and Gastropoda, are described

and figured (mainly in b/w) The

distribution and sometimes the

habitat of the species are given.

At the end of many families the

author refers to the bibliography

of that family. The book closes

with a selected (general and

regional) bibliography, a glos-

sary and a taxonomie index.

Dit boek begint met enige alge-

mene achtergrondinformatie

over de stam Mollusca. Vervol-

gens besteedt de auteur aandacht

aan schelpen als esthetische,

commerciële, biomedische voor-

werpen, in het bijzonder aan de

Indiase heilige chank, Turbinella

pyrum fusus. In het systematisch

gedeelte worden de schelpen van

ongeveer
530 soorten, behorende

tot de Polyplacophora (14 soor-

ten) en de Gastropoda beschre-

ven en afgebeeld (hoofdzakelijk
in zwart-wit). De verspreiding

en soms de habitat van de soor-

ten worden vermeld. Aan het

eind van vele families verwijst

de auteur naar de daarop betrek-

king hebbende literatuur. Het

boek sluit af met een literatuur-

opgave (algemeen en regionaal),
een verklarende woordenlijst en

een taxonomisch register.

Atlante delle Conchiglie

Marine del Mediterraneo /

Atlas of the Mediterranean

Sea Shells, vol 4, part one

(Neogastropoda: Muricoidea)

by R. Giannuzzi-Savelli et al.

(eds.). Ed.: Evolver, Rome, Italy.

ISBN 88-8299-011-7. 2003. €

100.

This is the fourth volume of the

well-known atlas for the identifi-

cation of the Mediterranean mol-

luscs. It deals with the following

families: Muricidae, Buccinidae,

Nassariidae, Easciolariidae,

Columbellidae, Volutidae, Mar-

ginellidae,Cystiscidae, Mitridae

and Costellariidae. A total of

151 species are included in this

iconography: about 800 good

colour photographs show the dif-

ferent sides of these species,

sometimes with enlarged details.

The text is restricted to the sci-

entific names, the distribution in

the Mediterranean and the locali-

ties and sizes of the depicted

specimens. The classification is

conservative. An index com-

pletes this book.

Dit is het vierde deel van de be-

kende atlas voor het determine-

ren van de weekdieren uit de

Middellandse Zee. De volgende

families worden behandeld: Mu-

ricidae, Buccinidae, Nassariidae,

Fasciolariidae, Columbellidae,

Volutidae, Marginellidae, Cys-

tiscidae, Mitridae en Costellari-

idae. In totaal zijn 151 soorten in

deze iconografie opgenomen:

ongeveer 800 fraaie kleurenfo-

to's laten de verschillende kan-

ten van deze soorten zien, soms

met vergrote details. De tekst

beperkt zich tot de wetenschap-

pelijke namen, de verspreiding

in de Middellandse Zee en de

locaties en grootte van de afge-
beelde exemplaren. De classifi-

catie is conservatief. Met een re-

gister wordt het boek afgesloten.

Schelpengids. Schelpen uit de

wereldzeeën: vorm . voorko-

men . systematiek door Gert

Lindner. 13 x 19 cm, 320 pp, 64

kleurplaten en ruim 175 z/w

illustraties. Uitg.: Tirion, Baam.

ISBN 90-5210-409-3. 2001.

This is a Dutch translation ofthe

German book "Muscheln und

Schnecken der Weltmeere"

(1999) that has been reviewed in

Spirula 46(3): 44.

Dit boek is de Nederlandse ver-

taling van het Duitse boek

"Muscheln und Schnecken der

Weltmeere" dat in 1999 is ver-

schenen. De vertaling is van

Rykel de Bruyne. De
oorspron-

kelijke uitgave is destijds be-

sproken in de Spirula 46(3): 44.

Het geeft een afspiegeling van

de nieuwste inzichten op het ge-

bied van de classificatie. Voor

het op naam brengen van schel-

pen is dit boek slechts beperkt

bruikbaar. Voor degenen die hun

collectie systematisch willen in-

richten vormt het een goede

handleiding.

Monograph of Living Chitons

by P. Kaas & R.A. van Belle.

Volumes 1-5 on CD-Rom. Ed.:

Brill, Leiden, the Netherlands.

2003. € 250.

The fïve volumes of the well-

known handbook of the chitons

are now also available on CD-

Rom.

De vijf delen van het bekende

handboek over de keverslakken

zijn nu ook verkrijgbaar op CD-

Rom.


