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Nieuwe boeken

New books

W. Faber

Morphology and Phylogeny of the

Cypraeoidea (Mollusca, Caenogas-

tropoda) by Luiz Ricardo L. Simone,

2004. Pp. 185, 6 colour plates, 11 b/w

plates, 529 b/w drawings. Ed.: Papel

Virtual Editoria, Rio de Janeiro, Brazil.

No ISBN.

***

World Congress of Malacology,

Antwerp, Belgium 15-20 July 2007:

Abstracts, 2007, by K. Jordaens, V.

Van Houtte, J. Van Goethem & T.

Backeljau (eds.). A 4, pp. I-LXXIX, 1-

298, not illustrated. Ed.: Unitas Malaco-

logica. ISBN 978-90-9022078-9.

This book is the report of the World

Congress of Malacology, 2007. After

some details of the organisation, pro-

gram of the congress and posters fol-

lows the main section with the abstracts

in alphabetical order of the first author.

An author index and a list with the

addresses of the delegates complete this

report.
**

Dit boek behelst een verslag van het

Wereldcongres Malacologie 2007. Na

enkele bijzonderheden over de organisa-

tie, het congresprogramma en de posters

volgt het hoofdgedeelte met de samen-

vattingen in alfabetische volgorde van

de namen van de eerste auteurs. Het

verslag besluit met een schrijverslijst en

de adressen van de afgevaardigden .
***

A Systematic List of The Marine Mol-

luscs of Tasmania by S.J. Grove, R.C

Kershaw, B.J. Smithand & E. Turner,

2006. A4, 120 pp., not illustrated, spiral

bound. Occasional paper No. 8 of the

Queen Victoria Museum and Art

Gallery, Launceston, Tasmania, Aus-

tralia. No ISBN.

This systematic list contains 1357

species of Aplacophora (3), Polypla-

cophora (61), Bivalvia (276), Scaphopo-

da (20), Cephalopoda (63) and Gas-

tropoda (934, including slugs). This list

ends with a reference list and an index

of genera, subgenera and species.

Deze systematische lijst bevat 1357

soorten van Aplacophora (3), Polypla-

cophora (61), Bivalvia (276), Scaphopo-

da (20), Cephalopoda (63) en Gastropo-
da (934, naaktslakken inbegrepen).

Deze lijst eindigt met een literatuurop-

gave en een register van de genera, sub-

genera en species.

Fossilium catalogus I: Animalia. Pars

144: Lower Cretaceous Ammonites

III by J. Klein, R. Busnardo, M. Com-

pany, G. Delanoy, M. Kababadze, S.

Reboulet, P. Ropolo, Z. Vasicek & J.

Vermeulen, 2006. 16 x 24 cm, 381 pp.,

not illustrated. Ed.: Backhuys Publ.,

Leiden, the Netherlands. ISBN 978-90-

5782-190-5.

This part of the Fossilum Catalogus,

edited by Wolfgang Riegraf, deals with

the superfamilies Bochianitoidea, Pro-

toncyloceratoidea, Ancyloceratoidea
and Ptychoceratoidea. No species
descriptions. For all species the authors

mainly refer to literature in which the

species is depicted or that may be im-

portant for palaeobiogeographical re-

search. A reference list and an index

complete this catalogue.

Dit deel van de Fossilum Catalogus,
onder redactie van Wolfgang Riegraf,

behandelt de superfamilies Bochianitoi-

With the intention of searching the

monophyly and the ground plan of the

Cypraeoidea, including Lamellarioidea,

a sample of 28 species of the formerand

5 of the latter were studied in detailed

comparative morphology. Each species
is described. A total of 132 characters

were searched. They were analyzed,

resulting in a single most parsimonious

tree. References are given at the end of

the book.

Met de bedoeling om de monofylie en

het basisplan van de Cypraeoidea, met

inbegrip van de Lamellarioidea, te

onderzoeken werd van een monster van

28 exemplaren van de eerste groep en 5

van de tweede de morfologie gedetail-

leerd bestudeerd. Elke soort wordt

beschreven. Een totaal van 132 karak-

ters werd onderzocht. Deze werden

geanalyseerd met als resultaat een enke-

le zeer sobere stamboom. Aan het eind

van het boek vindt men de gehanteerde
literatuur.
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dea, Protoncyloceratoidea, Ancylocera-

toidea en Ptychoceratoidea. Geen soort-

beschrijvingen. Bij elke soort verwijzen

de auteurs naar de literatuur en wel in

hoofdzaak naar die waarin de soort is

afgebeeld of die van belang kan zijn

voor paleobiogeografisch onderzoek.

Een literatuurlijst en een register com-

pleteren deze catalogus.
***

Naktschnecken der Weltmeere /

Nudibranchs ofthe World

by H. Debelius & R.H. Kuiter, 2007.

Both books: 20 x 27 cm, 360 pp, over

2500 colour photographs. Ed.: IKAN-

Unterwasserarchiv, Frankfurt, Germany.

ISBN 978-3-440-11133-8 (German edi-

tion) and 978-3-939767-06-0(English

edition)

Slugs are perhaps the most photogenic

marine animals of the world. So it is not

surprising that many books with pic-

tures of these animals have been pub-

lished in the past. This new one (actual-

ly two books with the same contents:

one in German and the other one in

English) covers the whole world: 1200

species in systematic order. For each

species the authors give the scientific

name, the size, the distribution, some

detailsabout the colour and one or more

colourphotographs. The book ends with

an index of genera and species and a list

of the many underwater photographers

from whom photographs are used to

illustrate this colourful book.

Naaktslakken zijn wellicht de meest

fotogenieke zeedieren van de wereld.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er

de afgelopen jaren nogal wat boeken

met afbeeldingen van deze dieren zijn
verschenen. Dit nieuwe boek (eigenlijk

twee boeken met dezelfde inhoud: één

in het Duits en de andere in het Engels)

behandelt naaktslakken van de gehele

wereld: 1200 soorten in systematische

volgorde. Van iedere soort geven de

auteurs behalve een of meer kleurenfo-

to's de wetenschappelijke naam, de

grootte, de verspreiding enenige bijzon-
derheden over de kleur. Het boek ein-

digt met een register van de genera en

soorten en een lijst van vele onderwater-

fotografen van wie foto's zijn gebruikt

voor het illustreren van dit kleurrijke

boek.

Die Fauna der marinen Miozans von

Kevelaer (Niederrhein). Band 4. Gas-

tropoda ab Mitridae by G. Wienrich,

Turridae by R. Janssen & Wienrich,

2007. A4, pp. 640-954, b/w plates 109-

173. Ed.: Backhuys Publ., Leiden. The

Netherlands. ISBN 90-5782-169-9.

Previous volumes were published in

1997, 1999 and 2001. These books deal

with the fossil material from borings

made in 1991-1994 in Kevelaer and its

immediatevicinity, situated in Germany

near the Dutch frontier. For each species

the author(s) give(s) the scientific name,

synonyms, size, location and an detailed

description. All species are illustrated in

b/w: drawings for the small species and

protoconchs, and photographs for the

larger ones. There is also a species list

with the number of collected specimens

by every five meters depth. A reference

list and an index complete this volume.

Two more volumes are still to be pub-

lished.

De eerdere delen zijn verschenen in

1997, 199 en 2001. Deze boeken behan-

delen het fossiele materiaal dat afkom-

stig is uit boringen in 1991-1994 in Ke-

velaer en onmiddellijke omgeving, gele-

gen in Duitsland nabij de Nederlandse

grens. Van elke soort geeft/geven de

auteur(s) de wetenschappelijke naam,

synoniemen, grootte, vindplaats en een

gedetailleerdebeschrijving. Alle soorten

zijn afgebeeld in zwart-wit: tekeningen

voor de kleinere soorten en de proto-

conchs, foto's voor de grotere soorten.

Er is ook een soortenlijst waarin per vijf

meter diepte het aantal verzamelde ex-

emplaren is vermeld. Een literatuurlijst

en een register completeren dit deel. Het

is de bedoeling dat er nog twee delen

volgen.


