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Nieuweboeken

New books

W. Faber

Alle prijzen zijn zonder verzendkosten.

Prices withouthandlingandpostage.

A Conchological Iconography
- The Tribe LYRIINI. A Revi-

sion of the Recent Species of

the Genera Lyria, Callipara,

Harpulina, Enaeta and Lep-

toscpha by P. Bail & G.T.

Poppe, 2004. A4, 91 text pages,

68 colour plates, loose leaf. Ed.:

ConchBooks, Hackenheim, Ger-

many. ISBN 3-925919-65-1

€ 68

Een nieuw deel van de bekende

iconografie van G.T. Poppe en

K. Groh en het derde deel van de

familie Volutidae. De vorige

delen waren gewijdaan de inlei-

ding tot deze familie en aan het

genus Armoria (zie Spirula 323:

129-130); in dit deel wordt een

aantal genera behandeld beho-

rende tot de onderfamilie Voluti-

nae. De opzet is gelijk aan die in

de eerdere delen. Van elk genus

worden in alfabetische volgorde
de soorten beschreven: synonie-

men, typen, typelocatie, ver-

spreiding, habitat, schelpbe-

schrijving, dier (indien beschik-

baar), vergelijking en opmerkin-

gen. Zwart-wit foto's en ver-

spreidingkaartjes begeleiden de

besprekingen. Twee soorten en

drie ondersoorten worden als

nieuw beschreven. Het tekstge-

deelte sluit af met een geselec-

teerde literatuurlijst en een in-

dex.

Zoals steeds geven de uitsteken-

de kleurplaten een beeld van de

variabiliteit van kleur en andere

kenmerken. Om te beginnen
kunt u gebruik maken van de

determinatiesleutel op de platen

66-67 die bestaat uit een ver-

kleinde afbeelding van elke (on-

dersoort. Eén plaat laat een zes-

tal levende voluten zien.

»*»

Catalog of dealers' prices for

shells, marine, freshwater &

land ("Rice's prices") by T.

Rice, 2004. 21 st edition. A4, 129

+ 32 + 24 + 18 + 6 pp, not illus-

trated. Loose leaf. Ed.: Of Sea

and Shore Publ., Port Gamble,

WA, USA. No ISBN. US$ 25.

After 20 editions this catalog

requires hardly any comment. It

exists of five sections. The fïrst

one (129 pp) gives the genera in

alphatical order with their

species also in alphabetical

order, and of each species the

author, the year, the country and

the price. You will fïnd the Co-

nidae, Cypraeidae, Muricidae

and Volutidae in the other sec-

tions. In these sections the spe-

cies are mentioned from differ-

ent localities with different

prices; it is also mentioned if a

species is not offered during the

last year. It is alsoavailable on

CD.

*

Na 20 drukken behoeft deze ca-

talogus nauwelijks nog toelich-

ting. Hij bestaat uit vijf afdelin-

gen. De eerste (129 blz.) geeft de

genera in alfabetische volgorde

met hun soorten eveneensin al-

fabetische volgorde, en van elke

soort auteur, jaar, land en prijs.
De Conidae, Cypraeidae, Muri-

cidae en Volutidae zijn onderge-

bracht in de overige afdelingen.

In deze afdelingen worden van

elke soort verschillende vind-

plaatsen vermeld met vaak ook

verschillende prijzen; indien een

soort het afgelopen jaar niet is

aangeboden wordt ook dit ver-

meld. Ook beschikbaar op CD.

***

Farbatlas Fossilien by M.

Ulrichs, B. Ziegler et al., 2003.

13.5 x 19.5 cm, 288 pp, 339

A new part to the well-known

iconography of G.T. Poppe & K.

Groh and the third part to the

family Volutidae. After the

introduction to this family and

the
genus Armoria in the previ-

ous parts (see Spirula 323: 129-

130) this new part deals with a

number of genera belongingtot

the subfamily Volutinae. The

arrangementis the same as in the

other parts. In each genus the

species are descibed in alphabet-

ical order: synonytns, types, type

locality, range, habitat, shell

description, animal (if avail-

able), comparison and remarks.

B/w photographs and distribu-

tion maps accompany the discus-

sions. Two species and three

subspecies are described as new

to science. The text part ends

with a selected bibliography and

analphabetical index.

As always the excellent colour

plates illustrate the variability in

colour and other shell charister-

istics. To start with you can use

the determination tool on the

plates 66-67 existing ofa small

photograph ofeach (sub)species.

One plate shows half a dozen

living volutes.
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colour photographs, 37 draw-

ings. Ed.: Verlag Eugen Ulmer,

Stuttgart, Germany. ISBN 3-

8001-3578-7.

This book deals with the fossil

genera ofCentral Europe in par-

ticular, but also with fossil gen-

era fforn England, France, Italy
and Sweden. Pages 54-151 are

devoted to molluscs: 30 gastro-

pods, 35 bivalves, 59 ammonites

and 7 other cephalopod genera.

For each genus the autors give
the geographical and geological
information and the size, accom-

panied by a colour photograph

but without the name of the

species. A bibliography and in-

dex completethis guide.

Dit boek behandelt in hoofdzaak

de fossiele genera van Midden-

Europa maar eveneensfossiele

genera uit Engeland, Frankrijk,

Italië en Zweden. De bladzijden

54-151 zijn gewijd aan de mol-

lusken: 30 buikpotigen, 35 twee-

kleppigen, 59 ammonieten en 7

andere koppotigen. Van ieder

genus geven de auteurs de geo-

grafische en geologische gege-

vens en de grootte, elk vergezeld
van een kleurenfoto maar zonder

soortnaam. Een literatuuropgave
enregister sluiten deze gids af.

2003-2004 Annuario Malaco-

logico Europeo / European

Malacological Index / Annu-

aire MalacologiqueEuropéen/

Europaisches Jahrbuch der

Malakologie by T. Cossignani

(ed.). 17 x 24 cm, pp. 224, many

illustrations in colour and b/w.

Ed.: Mostra Mondiale Malacolo-

gia, Cupra Marittima, Italy. No

ISBN. € 20.

Every two years this index is

issued. It gives information

about the museums in Europe

with a malacological collection,

the malacological organisations

and magazines, a photographic

review ofmalacologists, special-

ists and people taking part in the

most important malacological
shows and exhibitions of Europe

and an index of many people

dealing with molluscs as a pro-

fessional or amateur. The infor-

mation is given in different lan-

guages. Of course some details

have changed in the meantime.

The next issue is planned to be

issued in April 2005.

Iedere twee jaar verschijnt dit

jaarboek. Het geeft informatie

over de musea in Europa met

een malacologische verzame-

ling, de malacologische organi-
saties en tijdschriften, een foto-

serie van malacologen, specialis-

ten en mensen die deelnemen

aan de belangrijkste schelpen-

beurzen en tentoonstellingenin

Europa. De informatie wordt in

verschillende talen gegeven. Uit-

eraard zijn verschillende gege-

vens niet meer juist door veran-

deringen in de loop van de tijd.

De volgende uitgave staat ge-

pland voor april 2005.

The Early Pliocene Gastropo-

da (Mollusca) of Estepona,

Southern Spain by B. Landau,

R. Marquet & M. Grigis. Partl:

Vetigastropoda,2003; Part 2:

Orthogastropoda, Neotae-

nioglossa, 2004. Part 1; A4, 87

pp, b/w pis. 19, 2 text figs. Part

2: A4, pp. 108, b/w pis. 20, 5

text figs. Ed.: Palaeo Publishing

and Library vzw, Belgium, Pale-

ontos 3 and 4, ISSN 1377-4654.

€ 35 (part 1) and € 52 (part 2).

In these two volumes the authors

describe, discuss and figure 79

and 95 species respectively, be-

longing to 37 and 52 different

genera, of which 6 and 8 taxa are

new to science. They all are gas-

tropods of the Early Pliocene

deposits of Estepona, in
prov-

ince of Malaga, Spain, the most

important European Early Plio-

cene assemblage outside Italy.

Many of these species (45 and

46) are still living which gives
extinction rates of 60% and

48%. For each species are given:
the scientific name with syn-

onyms and literature, dimensions

and material, shell description,

discussion and distribution. Ref-

erences and indexes close both

parts.

In dit werk beschrijven, bespre-
ken en illustreren de auteurs 79

en 95 soorten die behoren tot 37

en 52 verschillende genera en

waarvan 6 en 8 taxa als nieuw

worden beschreven. Alle zijn af-

komstig uit de Vroeg-Pliocene

afzettingen van Estepona, pro-

vincie Malaga, Spanje, de be-

langrijkste Europese vindplaats
uit die periodebuiten Italië. Vele

soorten (45 en 46) leven ook nu

nog, hetgeen leidt tot uitster-

vingspercentages van 60 en 48.

Van elke soort worden gegeven:

de wetenschappelijke naam met

synoniemen en literatuur, de af-

metingen en het besproken mate-

riaal, de schelpbeschrijving, een

bespreking en de verspreiding.

Literatuuropgaven en registers
sluiten beide delen af.

Australia's Spectacular
Cowries. A Review and Field

Study of Two Endemic Gen-

era: Zoila ana Umbilia by B.

Wilson & P. Clarkson. 21 x 30

cm, 396 pp, 400 colour and b/w

plates, 22 distribution maps. Ed.:

Odyssey Publ., El Cajon, Cali-

fornia, USA. ISBN 0-9661720-

2-7. €110.

All available information about

the two Australian genera Zoila

and Umbilia (10 species and 6

subspecies) can be found hl this

book. Shell descriptions and also

descriptions of the living ani-

mals are given, both accom-

paniedby many excellent colour

photographs: shells with all their

varieties in form and colour but

also the living animals and the

different sponges on which

many of these cowries live. The

authors give also extensive

nomenclatural and historical

notes, data about evolution,

habitat, distribution (with maps),

breeding and larval develop-

ment. A bibliography, a glos-

sary, two taxonomie indexes,

one of the cowries and the other

one of the sponges, complete

this work.

Alle beschikbare informatie over

de beide Australische genera

Zoila en Umbilia (10 soorten en

6 ondersoorten) zijn in dit boek

te vinden. Niet alleen beschrij-

vingen van de schelpen maar

eveneensdie van de levende die-

ren, beide vergezeld van vele

uitstekende kleurenfoto's: schel-

pen met al hun variaties in vorm

en kleur evenals de levende die-

ren en de sponzen waarop vele

van deze kauries leven. De au-

teurs geven bovendien uitvoeri-

ge aantekeningenmet betrekking
tot de naamgeving en de ge-

schiedenis, bijzonderheden over

de evolutie, habitat, verspreiding

(met kaarten), voortplanting en

larvale ontwikkeling. Een litera-

tuuropgave, een glossarium en

twee registers, één voor de kau-

ries en één voor de sponzen,

sluiten dit werk af.

Tailandia. Holoccne and

Recent shallow soft-bottom

mollusks from the northern
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Gulf of Thailand area:

Scaphopoda, Gastropoda,

additions to Bivalvia by E.

Robba, I.D. Geronimo, N.

Chaimanee, M.P. Negri & R.

Sanfilippo. A4, 287 pp, 37 b/w

plates, Yearbook 2003, supple-

ment to No. 309 of La Con-

chiglia. Ed.: Evelver, Roma,

Italy. ISBN 88-86463-07-3..

This yearbook is bilingual: Ital-

ian and English. It is a continua-

tion of an article by the same

authors in Bollettino Malaco-

logico (38(5-8): 49-132), titled:

Holocene and recent shallow

soft-bottom mollusks from the

northem Gulf of Thailand area:

Bivalvia. In this paper the

authors describe scaphopods,

gastropods and some newly

found bivalves recovered from

the Holocene Bangkok Clay in

the Lower Central Plain of

Bangkok along with those

obtained from modern shallow

bottoms in the Phetchaburi

coastal area. It covers 336 spe-

cies (4 scaphopods) of which 23

are proposed as new; 108 remain

unidentifïed often because the

authors have seen only one or

two specimens. The shell of each

species is described and illustat-

ed in b/w; distribution, habitat

and fossil records are also given.

Apart from references this paper

ends with a full list ofall the dis-

cussed species with data about

their place of origin: Holocene

Bangkok Clay or modern envi-

ronments (dead or alive).

Dit is een tweetalig jaarboek:

Italiaans en Engels. Het is een

vervolg op een artikel van de-

zelfde auteurs in Bollettino

Malacologico (38(5-8): 49-132)

onder dezelfde titel maar alleen

over Bivalvia. In deze uitgave

beschrijven de auteurs stoottan-

den, buikpotigen en enkele later

gevondentweekleppigen die zijn

verzameld in de Bangkok-Klei

uit het Holoceen van het Lagere

Centraal Plateau van Bangkok

samen met Recente exemplaren
uit het ondiepe gedeelte van het

kustgebied nabij Petchaburi. Het

omvat 336 soorten (4 stoottan-

den) waarvan 23 als nieuw; 108

blijven ongedetermineerdvaak

omdat de auteurs slechts één of

twee exemplaren onder ogen

hebben gehad. De schelp van el-

ke soort wordt beschreven en

afgebeeld in zwart-wit; verder

worden verspreiding, habitat en

fossiele vondsten vermeld.

Behalve een literatuuropgave
kent het boek een volledige lijst
van de besproken soorten met

hun herkomst: Holocene Bang-

kok Klei of Recent (dood of le-

vend).

Opisthobranchs of Bali and

Indonesia by T. Tonozuka,

2003. 15 x 21 cm, 165 pp, over

500 colour photographs. Ed.:

Hanhyo Communications Co.

Publ., Tokyo, Japan. ISBN 4-

484-03409-3.

In this book 205 different spe-

cies of slugs of which nearly 40

are unidentified, are illustrated

in excellent colour photographs.
Varieties of several species and

egg capsules are also pictured in

colour. In an appendix there are

pictures of some live cypraeids

and ovulids and 21 flatworms

because of their similarity to

slugs. For each species the scien-

tific name, the location, depth,

length and distribution (if

known) are given. The book

closes with some references,

web sites and an index to the sci-

entific names. The text is in

Japanese and English.

In dit boek worden 205 verschil-

lende soorten naaktslakken,

waarvan 40 ongedetermineerd,

in fraaie kleurenfoto's afgebeeld.

Ook variëteiten van verschil-

lende soorten en eikapsels zijn in

kleur weergegeven.
In een aan-

hangsel zijn bovendien foto's

opgenomen van enkele levende

kauries enOvulidae alsmede van

21 platwormen wegens hun

gelijkenis met naaktslakken. Van

elke soort worden de weten-

schappelijke naam, de vind-

plaats, diepte, lengte en - voor

zover bekend - de verspreiding
vermeld. Het boek sluit af met

een korte opgave van boeken en

websites en met een register van

de wetenschappelijkenamen. De

tekst is in het Japans en het

Engels.

I Cephalopodi delle Costa e

delI'ArchipelagoToscano. Sys-

tematica, Anatomia, Fisiologia

e Sfruttamento delle Specie

presenti nel Mediterraneo by
D. Capua, 2004. 17 x 24.5 cm,

366 pp, over 200 colour pho-

tographs, over 100 b/w draw-

ings. Ed.: Evelver, Roma, Italy.

ISBN 88-8299-013-3. €48.

The cepaholopods, living in the

sea between Toscana and Corsi-

ca, are discussed in this book

which begins with some exten-

sive chapters dealingwith gener-

al subjects such as the paleontol-

ogy and evolution, anatomy,

physiology and fishery. Then

follows the systematic part

(pages 155-323) in which 45

species are discussed and illus-

trated. Apart from the descrip-
tion of each species and the

name are also given the syn-

onymy, distribution,ecology,

habitat amd local interest. Many

drawings show details of the

arms and the suckers. Text is in

Italian only. A large bibliogra-

phy and an index complete this

book.

De koppotigen die leven in de

zee tussen Toscane en Corsica

worden in dit boek besproken.
Het boek begintmet enige uitge-
breide hoofdstukken over alge-

men onderwerpen zoals de pale-

ontologie en evolutie, anatomie,

fysiologie en visserij. Daarna

volgt het systematisch gedeelte

(bladzijden 155-323) waarin 45

soorten worden beschreven en

afgebeeld. Behalve de naam en

een beschrijving van elke soort

worden ook synoniemen, ver-

spreiding, ecologie, habitat en

plaatselijk belang besproken.

Vele tekeningen laten details van

de armen en de zuignappen zien.

De tekst is uitsluitend in het Ital-

iaans. Het boek sluit af met een

omvangrijke literatuuropgave en

een naamregister.

Hawaiian Seashells by M. Sev-

ens. 15.5 x 22 cm, 278 pp, near-

ly 500 colour photographs. Sec-

ond edition, spiral bound. Ed.:

Island Heritage Publ., Hawaii,

USA. ISBN 1-89610-418-4.

2 chitons, 124 gastropods, 38

bivalves and 3 tusk shells are

mentioned in this guide. Shell

descriptions are not given, only
the common and scientific

names, the adult sizes, the

depths and habitats. Each shell is

pictured in colour: the gas-

tropods ventrally and dorsely,

for the bivalves the right and left

valves (not the inside). Two

indexes, one for the common

names and one for the scientific

names, and some references

close this book.

2 keverslakken, 124 buikpoti-

gen, 38 tweekleppigen en 3

stoottanden worden in deze gids

behandeld. Beschrijvingen van

schelpen ontbreken, alleen de

Engelse en wetenschappelijke

namen, de grootte van volwas-

sen exemplaren, de diepte en de

habitat worden vermeld. Elke

schelp is afgebeeld in kleur: van

de buikpotigen zowel de mond-

als de rugzijde, van de tweeklep-

pigen de rechter en de linker

klep (niet de binnenzijde). Met

twee registers, een voor de ge-

wone en een voor de weten-

schappelijke namen, alsmede

enige literatuur wordt dit boek

afgesloten.


