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Nieuweboeken

New books

W. Faber

Mollusks in Korea by Duk-Ki Min,

2004. 566 pp., over 200 colour plates.
In dust cover. Ed.: Min Molluscan

Research Unstitute, Seoul, Korea. ISBN

89-89334-12-8.

Fusinus del Mediterraneo / Mediter-

ranean Fusinus by G. Buzzurro & P.

Russo, 2007. A4, 280 pp, 10 b/w plates,

20 colour plates, 5 text figures. Ed.:

Grafiche ATA, Milan, Italy. No ISBN.

In this book the authors give a revision

of the recent Mediterranean species of

the genus Fusinus: 15 species of which

four are new to science. Apart from the

colour plates there are actually two

books in one: one in Italian and the

other one in English. Each book starts

with some general information: intro-

duction, soft part anatomy, radular mor-

phology, egg capsules, geographic dis-

tribution, ecology and material and

methods. The main section deals with

the species. For all species the authors

give a description and other informa-

tion. They are all illustrated in colour;

details such as protoconch, radula, soft

parts are illustratedinb/w. An extensive

bibliography completes the book.

In dit boek geven de auteurs een revisie

van de recente soorten van het genus

Fusinus in de Middellandse Zee: 15

soorten waarvan vier als nieuw beschre-

ven. Afgezien van de kleurplaten is er

eigenlijk sprake van twee boeken in

één: het ene in het Italiaans en het ande-

re in het Engels. Elk deel begint met

enige algemene informatie: inleiding,

anatomie van de weke delen, radula,

eicapsules, geografische verspreiding en

materiaal en werkwijze. Het voornaam-

ste deel heeft betrekking op de soorten

met een beschrijving en aanvullende

informatie. Alle soorten zijn afgebeeld
in kleur; details, zoals protconch, radu-

la, weke delen, in zwart-wit. Een uit-

voerige bibliografie completeert het

boek.

Annotated and Illustrated Catalogue

of Recent Cancellariidae by J. Hem-

men, 2007. A4, 428 pp., numerous b/w

illustrations. Ed.: private by author,

Wiesbaden, Germany. No ISBN.

The book starts with some general
informationabout the family: anatomy,

feeding, shells and systematics. The

main part deals with the species. For

each species the author gives the scien-

tific name, type material, type location,

range, habitat, remarks and references.

Each species is illustrated in b/w. The

book has two appendixes: one with

unidentified or doubtful species and the

other with nomina nuda. The book ends

with a large bibliography.

Dit boek begint met enige algemene

informatie over de familie zoals anato-

mie, voedsel, schelpen en systematiek.

De hoofdschotel wordt gevormd door

de soorten. Van elke soort geeft de

auteur de wetenschappelijke naam,

typemateriaal, typelocatie, verspreiding,

habitat, opmerkingen en literatuur.

Bovendien is elke soort afgebeeld in

zwart-wit. Het boek heeft twee aan-

hangsels: één met ongedetermineerde of

twijfelachtige soorten en één met nomi-

na nuda. Het boek sluit af met een uit-

gebreide literatuuropgave.

Cepaholopds of the world. An anno-

tated and illustrated catalogue of

Cephalopod species known to date.

Volume 1. Chambered Nautiluses and

Sepioids by P. Jerab & C.F.E. Roper,
2005. A4, pp. i-xii, 1-262, colour plates

1-9, numerous b/w and colour drawings

and maps. FAO Species Catalogue for

Fishery Purposes, No. 4, Vol. 1, Rome.

Ed.: FAO Fisheries Department. ISSN

1020-8682.

This is the first volume of the entirely

rewritten, revised and updated version

of the original FAO Catalogue of

Cephalopods of the world (1984). This

volume reviews the following families:

Nautilidae, Sepiidae, Sepiadariidae,

Idiosepiidae and Spirulidae, with 23

This book covers 1672 species of

marine, land and fresh-water molluscs

occurring in Korea and the Korean

waters. Each species is described and

illustrated in colour. However the texts

are in Korean so you can read only the

scientific names and the sizes without

any knowledgeof the Korean language.

Dit boek behandelt 1672 soorten marie-

ne, land- en zoetwatermollusken die

voorkomen in Korea en de Koreaanse

wateren. Elke soort wordt beschreven

en inkleur afgebeeld. Helaas is de tekst

in het Koreaans zodat het zonder kennis

van deze taal alleen mogelijk is de

wetenschappelijke namen en de grootte

van de schelpen te lezen.
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genera and the 201 species known to the

date of the volume. It provides accounts

for all the families and genera, as well

as illustrated keys to all taxa. Informa-

tion under each species account

includes: valid modem systematic name

and original citationofthe species, main

synonyms, English, French and Spanish

FAO names, illustrations of dorsal and

ventral aspects of the animal, field char-

acteristics, diagnostic features, geo-

graphical (with maps) and vertical dis-

tribution, size, habitat, biology, litera-

ture. A list of nominal species, a list of

species by major fishing areas, refer-

ences and an index on scientific and

vemacularnames complete this volume.

Dit is het eerste deel van een geheel her-

schreven, gerevideerde en bijgewerkte

versie van de oorspronkelijke FAO

Catalogus van Koppotigen van de

wereld (1984). Dit deel geeft een over-

zicht van de volgende families: Nautili-

dae, Sepiidae, Sepiadariidae, Idiosepii-

dae en Spirulidae, met 23 genera en de

201 soorten die bekend waren op het

ogenblik van verschijning. Het schenkt

aandacht aan alle families en genera en

biedt geïllustreerde determinatiesleutels

voor alle taxa. De informatie over elke

soort houdt in: valide moderne naam in

de systematiek, de naam waaronder de

soort oorspronkelijk is beschreven,

voornaamste synoniemen, Engelse,
Franse en Spaanse FAO-namen, afbeel-

dingen van de dorsale en ventrale zijden

van het dier, veldgegevens, diagnosti-

sche kenmerken, geografische (met

kaartjes) en verticale verspreiding,

grootte, habitat, biologie, literatuur. Een

lijst van erkende soorten, een lijst van

soorten met de voornaamste visgronden,

een literatuuropgave en een register van

de wetenschappelijke en lokale namen

completeren dit boek.

***

Terebridae. A Collectors Guide (Mol-

lusca: Neogastropoda) by Yves Ter-

ryn, 2007. A4, 57 pp, 65 colour plates.
Ed.: ConchBooks, Hackenheim, Ger-

many. ISBN 978-3-939767-01-05..

Actually this book is an iconography

(pictorial handbook as the author says)

of 313 species now considered as valid

by the author. This means that the beau-

tiful colour plates form the main sec-

tion: 43 plates with pictures of all men-

tioned species in colour, of many

species even more specimens showing

varieties in coloration, patterns and out-

line, 5 plates with live animals (pho-

tographed by Guide Poppe and

Emmanuel G. de Suduiraut) and 17

plates with pictures of the mouth and

the last two whorls. The text gives only

the scientifïc name, size, geographical

distribution and some comments. It is

recommendedto be used in combination

with the basic work of Bratcher and

Cernohorsky to who this guide is dedi-

cated. McClean says in The Festivus

(39(7): 61 e.o.) that this guide"serves as

a color-illustrated supplement to the

original book of Bratcher and Cer-

nohorsky The author distinguishes 13

differentgenera as a fïrst tentative essay

on the grouping of terebras although the

family Terebridae is generally consid-

ered monogeneric with a number of

subgenera. A large bibliography and an

index on the species names complete

the book.

Eigenlijk is dit boek een iconografie

(fotohandboek volgens de auteur) van

313 soorten die door de auteur thans als

valide worden beschouwd. Dit betekent

dat de fraaie kleurplaten het voornaam-

ste deel van het boek vormen: 43 platen

met afbeeldingen van alle genoemde

soorten, van vele soorten zelfs meer

exemplaren om variaties in kleur, pa-

troon en uiterlijk te laten zien, 5 platen

met levende dieren (gefotografeerd door

Guide Poppe en Emmanuel G. de

Suduiraut) en 17 platen met afbeeldin-

gen van de mond en de twee laatste

windingen. De tekst geeft alleen de

wetenschappelijke naam, de grootte, de

verspreiding en soms enig commentaar.

Het boek wordt daarom aanbevolen om

te gebruiken in combinatie met het stan-

daardwerk van Bratcher and Cernohors-

ky aan wie deze gids is opgedragen.

McClean zegt in The Festivus (39(7):

61 e.o.) dat deze gids "serves as a col-

or-illustrated supplement to the original
book of Bratcher and Cemohorsky ". De

auteur onderscheidt 13 verschillende

genera als een eerste poging om de tere-

bra's te groeperen hoewel in het alge-

meen de familie Terebridae wordt be-

schouwd als een enkel genus
met een

aantal subgenera. Een uitgebreide litera-

tuuropgave en een register op de soort-

namen completeren het boek.

A Conchological Iconography. The

family Buccinidae, Genus Neptunea

by Koen Fraussen & Yves Terryn,
2007. A4, loose-leaf, 166 pp., 154

colour plates, many b/w textfigures.

Ed.: ConchBooks, Hackenheim, Ger-

many. ISBN 978-3-939767-03-9.

This is a new issue of the well-known

iconography of G.T. Poppe and K.

Groh. It deals with one genus, Neptu-

nea, belonging to the family Buccini-

dae. The 62 species of this genus are all

from the northern hemisphere, some of

them from the Arctic and Boreal seas.

12 species and two subspecies are new

to science. Important is the systematic

section of the text. For each species the

authors refer to the original description,

give information about synonymy, taxo-

nomie history, type material, type loca-

tion, shell morphology, range (with dis-

tribution maps) and compare them with

other species. All species are illustrated

in colourand in b/w as text figures. The

text part ends with a list of removed

species, a selected bibliography and an

index.

139 beautiful colour plates show the
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members of the genus Neptunea with

their different forms and coloration. A

few plates with live animals are fol-

lowedby nine plates with determination

tools and two plates withtype material.

Dit is een nieuwe uitgave van de beken-

de iconografie van G.T. Poppe en K.

Groh. In deze uitgave wordt het genus

Neptunea, behorende tot de familie Buc-

cinidae, behandeld. 62 soorten van dit

genus zijn alle afkomstig van het noor-

delijk halfrond, sommige van de Arcti-

sche en boreale zeeën. 12 soorten en

twee ondersoorten worden als nieuw

beschreven. Van belang is vooral het

systematische gedeelte van de tekst. Bij

elke soort verwijzen de auteurs naar de

originele beschrijving, geven zij infor-

matie over synonymie, taxonomische

geschiedenis, typemateriaal, typelocatie,

schelpmorfologie, verspreiding (met

kaartjes) and vergelijken de soort met

andere. Alle soorten zijn afgebeeld in

kleur en in zwart-wit tussen de tekst.

Het tekstgedeelte eindigt met een lijst

van verwijderde soorten, een literatuur-

opgave en een register.

139 uitstekende kleurplaten tonen de

leden van het genus Neptunea met hun

verschillende vormen en kleuring. Een

paar platen met foto's van levende die-

ren wordt gevolgd door negen platen

met afbeeldingen die als determinatie-

sleutel dienen en twee platen met type-

materiaal.

Marine and saltishwater gastropod

molluscs of Russia and the adjacent
countries: the illustrated catalogue by

Yu I. Kantor & A.V. Sysoev, 2006. 371

p., 140 colour and b/w plates, bound.

Ed.: Moscow, "KMK-Press". ISBN

87317-292-7.

The book represents the first füll illus-

trated catalogue of the marine and

saltish water gastropod molluscs of the

fauna ofRussia and the countries of the

former USSR. The examined fauna con-

sists of 1240 taxa of a specific level,

350 genera and 110 families of the class

Gastropoda. For each species the

authors refer to the original description;

also synonymy, type locality, data on

types and the data on distribution in the

specified region are given. 1154 species

are illustrated, the majority with colour

photos. The preference is given to the

type specimens for the species described

ffom the examined territory. The biblio-

graphy includes 790 references.

R. Egorov

Dit boek vormt de eerste geheel geïllus-
treerde catalogus van de buikpotige
mariene en brakwaterweekdieren van de

fauna van Rusland en de landen van de

voormalige USSR. De onderzochte

fauna bestaat uit 1240 soorten, 350

genera en 110 families van de klasse

Gastropoda. Voor elke soort verwijzen
de auteurs naar de oorspronkelijke

beschrijving en geven zij de synonie-

men, typelocatie, gegevens over de

typen en de distributie. 1154 soorten

zijn afgebeeld, hoofdzakelijk met kleu-

renfoto's. De voorkeur is gegeven aan

de type-exemplaren voor de soorten uit

het onderzochte gebied. De bibliografie

bevat 790 publicaties.

Atlas Malacologic del Delta de 1'Ebre

by Joan Brunet Navarro & Miquel Cap-

devila, 2005. A4, 198 pp., numerous

colour photographs. Ed.: J.B. Navarro,

Sant Carles de la Rapita, Spain. No

ISBN.

After an introduction about the delta of

the Ebro the book is divided in different

sections. The first gives a systematic list

of the molluscs which occur in the

Delta: 7 chitons, 370 gastropods, 165

bivalves, 9 scaphopods, followed by

550 colour photographs of these

species. The authors don't give shell

descriptions or any other details about

the shells. The next two sections contain

colour illustrations of malformations of

shells and of curiosities. These parts are

followed by a systematic list of all the

Mediterranean molluscs: 1871 species.
An index on the scientific names of the

delta molluscs closes the book. The text

is only in Spanish (Catalan).

Na een inleiding over de Ebro-delta is

dit boek verdeeld in verschillende

hoofdstukken. Het eerste geeft een sys-

tematische lijst van de soorten weekdie-

ren die in de delta voorkomen: 7 kever-

slakken, 370 buikpotigen, 165 twee-

kleppigen, 9 stoottanden, gevolgd door

550 kleurenfoto's van al deze soorten.

De auteurs geven geen beschrijvingen

ofandere bijzonderheden over de schel-

pen. De beide volgende ondedelen

bevatten kleurafbeeldingen van misvor-

mingen van schelpen en curiositeiten.

Daarop volgt een systematische lijst van

alle mollusken van de Middellandse

Zee: 1871 soorten. Met een register van

de wetenschappelijkenamenvan de del-

tabewoners wordt het boek afgesloten.

Tekst inhet Spaans (Catalaans).


