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Nieuwe boeken

New books

W. Faber

Alleprijzen zijn zonder verzendkosten.

Prices without handling andpostage.

Mediterranean harlequins. A

Field Guide to Mediteranean

Sea Slugs by E. Trainito, 2003.

27 x 24 cm, 59 pp, 78 colour

plates. Ed.: Traphos, Olbia,

Italy. ISBN 88-7432-020-5.

Sea Slugs of Southern South

America. Systematics, biogeog-

raphy and biology of Chilean

and Magellanic Nudipleura

(Mullusca: Opisthobranchia)

by M. Schrödl, 2003. 17 x 24

cm, 165 pp, 63 colour figures,
37 b/w figures. Ed.: Conch-

Books, Hackenheim, Germany.
ISBN 3-925919-64-3. € 75.00.

This book gives a revision ofthe

nudipleuran species considered

to be distinct (65) of the Peru-

vian Province (from the Peru-

vian border southwards) and the

Magellanic Province (north-

wards to the Peninsula Valdés,

Argentina). 11 species are not

yet described. This revision is

based on the investigation of

more than 2000 recently collect-

ed specimens and the examina-

tion of all relevant type and

museum material. For each spe-

cies the author gives the major

synonymy, the type material, the

distribution, the biology, a dia-

gnosis and remarks. An identifi-

cation key and colour photo-

graphs of living specimens (if

avaiiable) will help you to iden-

tify the species. Apart from gen-

eral information about the mor-

phology, the species diversity,
the zoogeography and the biolo-

gy
of the sea slugs the book has

an extensive bibliography (250

publications).
*

Dit boek onderscheidt 65 soorten

behorende tot de Nudipleura uit

de Peruviaamse provincie (van

de Peruviaanse grens naar het

zuiden) en de Magellaanse

Provincie (naar het noorden tot

het schiereiland Valdés, Argen-

tinië). 11 soorten zijn nog niet

beschreven. Deze revisie is ge-

baseerd op de bestudering van

meer dan 2000 recentelijk verza-

melde exemplaren en een her-

beoordeling van al het relevante

type- en museummateriaal. Van

elke soort geeft de auteur de

voornaamste synoniemen, het

typemateriaal, de verspreiding,

de biologie, een beschrijving en

een bespreking. Een determi-

natiesleutel en kleurenfoto's van

levende exemplaren (indien be-

schikbaar) helpen bij het op

naam brengen. Naast algemene

informatie over de morfologie,
de soortenvariatie, de zoögeo-

grafie en de biologie bevat het

boek een uitgebreide literatuur-

lijst (250 publicaties).

Gastropod Seashells of Russia.

Brief illustrated catalogue of

gastropod seashells of Russia

by D.D. Alexeyev, 2003. 20 x

28,5 cm, 253 pp, 67 colour

plates (colour drawings). Ed.:

VN1RO publ., Moscou, Russia.

ISBN 5-85382-277-2. € 96.

This catalogue deals with the

marine gastropods of Russia

only. Each species is supplied

with a colour drawing, a brief

description in Russian and partly

also in English, the size and the

distribution mainly in Russian

waters. A list of species and an

index to the scientific names will

help you to fïnd the way in this

Russian book.

*

Deze catalogus behandelt alleen

de mariene buikpotigen van Rus-

This book is the result of 15

years diving in Sardinia, Corsi-

ca, Sicily, Greece and the north-

em Adriatic. 126 different spe-

cies are nicely illustrated in

colour of which 10 are unidenti-

fied. For each species the author

gives the scientifïc name, the

average size, the colouration and

the habitat. Apart from some

general information about the

(sub)orders, a glossary, a simpli-

fied systematic list of the sub-

class Opisthobranchia, some ref-

erences and an index complete
the book.

Dit boek is het resultaat van 15

jaar duiken bij Sardinië, Corsica,

Sicilië, Griekenland en de noor-

delijke Adriatische Zee. 126 ver-

schillende soorten zijn op fraaie

wijze afgebeeld; hiervan zijn er

10 ongedetermineerd. Van elke

soort geeft de auteur de weten-

schappelijke naam, de gemid-

delde grootte, het kleurpatroon

en de habitat. Afgezien van

enige algemene informatie over

de (onder)orden bevat het boek

een glossarium, een vereenvou-

digd systematisch overzicht van

de onderklasse Opisthobranchia,

enige literatuur en eenregister.
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land. Elke soort is voorzien van

een kleurtekening, een beknopte

bespreking in het Russisch en

gedeeltelijk in het Engels, de

grootte en de verspreiding,

hoofdzakelijk in de Russische

wateren. Een soortenlijst en een

register op de wetenschappelijke

namenhelpen de weg in dit boek

te vinden.

Marine molluscs of Vietnam,

Annotations, Voucher Materi-

al, and Species in Need of Ver-

fication by J. Hylleberg & R.N.

Kilbum, 2003. 18 x 26 cm, 299

pp, 11 colour plates incl. cover),

3 b/w plates, 14 photographs

(b/w and colour), 1 map. Phuket

Marine Biological Center Spe-
cial Publication 28 (lOth Interna-

tional Congress & Workshop in

Hanoi & Haiphong). Ed.:

TMMP Proceedings, Prof. Dr. J.

Hylleberg, Aarhus, Denmark.

No ISBN.

This book is a checklist of mol-

luscs which are deposited in the

Vietnamese universities and

research institutions. Because of

their historie value 4000 names

given to species deposited in

Vietnam and/or described in lit-

erature were checked; the actual

specimens have only been stud-

ied in a limited number ofcases.

Identifications of species as

being juniorsynonyms, misiden-

tifications, or species not occur-

ing in Vietnam reduced the list

to about 2200 species, including
previously published records

from Vietnam. A bibliography

and a compilation of non-marine

species in an annex complete

this inventory list.

Dit boek is een checklist van de

mollusken die worden bewaard

in de Vietnamese universiteiten

en onderzoeksinstituten. Wegens

hun historische waarde zijn 4000

namen die aan dit opgeslagen

materiaal zijn gegeven en/of in

de literatuur beschreven, onder-

zocht; de exemplaren zelf zijn
slechts in een beperkt aantal ge-

vallen bestudeerd. Benamingen

van soorten die junior synonie-
men zijn, verkeerde determina-

ties of soorten die niet in Viet-

nam voorkomen hebben dit aan-

tal tot ongeveer 2200 terugge-

bracht. Een literatuuropgave en

een opsomming van niet-ma-

riene soorten als een aanhangsel

completeren deze inventarislijst

Katalog zur geowissenschaft-
lichen Sammlung der Univer-

sitat Bremen by E. Kuster-

Wendenberg, 2003. 17 x 22 cm,

46 pp, 20 colour and 19 b/w

photographs. Ed.: Verlag Asch-

enbeck & Isensee, Universitats-

verlag Oldenburg, Germany.

ISBN 389598-962-2.

Johann Wilhelm Wendt (1802-

1847) collected shells during his

voyages round the world (four

times) as a seaman studying the

sea winds and currents. In this

booklet his world-wide collec-

tion is listed and re-identified by

the authoress. Some of the shells

are illustrated. A map shows the

route of Wendt's second voyage

round the world.

Johann Wilhelm Wendt (1802-

1847) verzamelde schelpen tij-
dens zijn reizen rond de wereld

(vier maal) toen hij als zeeman

de zeewinden en -stromingen

bestudeerde. In dit boekje is zijn

wereldwijde verzameling gecata-

logiseerd en opnieuw op naam

gebracht. Enige schelpen zijn
afgebeeld. Op een kaart is de

route van zijn tweede wereldreis

aangegeven.

Moleculair Systematics and

Phylogeography of Mollusks

by C. Lydeard & D.R. Lindberg

(eds.), 2003. 15,5 x 23 cm, 312

pp. Ed.: Smithonian Institution,

Wahington, USA. ISBN 1-

58834-148-8.

The preface says about molluscs:

"Despite their diversity, abun-

dance, and a fossil record that

dates more than 500 million

years, as well as their ecological
and commercial importance, our

knowledge of their evolutionary

relationship remains surprisingly

incomplete." Molecular phylo-

genetics holds great promise for

resolving relationships among

molluscs where morphology has

been unsuccessfull. In this book

a number of molluscan experts

from around the world give ex-

planations about the molecular

systematics and phylogeography

of their favourite group (e.g.

Unionidae, Scaphopoda, Gsas-

tropoda, Opistobranchia. Aquat-

ic molluscs, terrestrial gastro-

pods). Each contribution has its

own references.

De inleiding zegt over week-

dieren: "Ondanks hun verschei-

denheid, overvloed en een fos-

siele geschiedenisvan meer dan

500 miljoen jaren alsmede hun

ecologische en economische

betekenis blijft onze kennis van

hun evolutionaire verwantschap

verrassend onvolledig." Molecu-

laire fylogenese houdt de belofte

in om de verwantschappen

tussen weekdieren vast te stellen

waar de morfologie het laat af-

weten. In dit boek geeft een aan-

tal molluskenexperts uit de ge-

hele wereld uitleg over de mole-

culaire systematiek en fylogenie

van hun favoriete groep (e.g.

Unionidae, Scaphopoda, Gsas-

tropoda, Opistobranchia. water-

mollusken, land-gastropods).

Elke bijdrage heeft haar eigen

literatuuropgave.

Malacofauna Pliocenica Tos-

cana Vol. 4°. Polyplacophora

Gray J.E., 1821,Monoplaco-

phora Odhner, 1940, Archae-

ogastropodaThiele. 1925 by C.

Chirli, 2004. 24 x 33 cm, vi +

113 pp and 41 plates (b/w). Ed.:

C. Chirly, Tavarnelle, Italy. No

ISBN. € 70.

This is the fourth volume about

the fossil malacofauna of Tos-

cane, Italy. The author gives for

each species: the scientific name

with the place where the species

is named, the literature in rela-

tion to the species, the original

shell description, the author's

shell description, the location,

the stratigraphic distribution and

remarks. Each species - 20 chi-

tons, 1 Monoplacophora, 73 gas-

tropods - is illustrated by one or

more b/w photographs (in total

over 575), made by E. Ulivi. An

index and a bibliography com-

pletethis book.

Dit is het vierde deel over de

fossielen van Toscane, Italië. De

auteur geeft van elke soort de

wetenschappelijke naam met de

plaats waar deze is benoemd, de

op de soort betrekking hebbende

literatuur, de oorspronkelijke be-

schrijving van de schelp en zijn

eigen beschrijving, de strati-

grafische verspreiding en opmer-

kingen. Iedere soort -
20 kever-

slakken, 1 Monoplacophora, 73

buikpotigen -
is afgebeeld met

één of meer z/w foto's van E.

Ulivi. Een register en een litera-

tuuropgave completeren het

boek.


