
41Boekbespieking

Boekbespreking

Dr. FRITZ NORDSIECK, 1968. Die Europäischen Meeres-Gehäu-

seschnecken (Prosobranchia). Vom Eismeer bis Kapverden und

Mittelmeer. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. VIII + 273 pp., 1200

pentekeningen op 31 platen en 16 kleurafbeeldingen op 4 platen.

Prijs gebonden DM. 48.-.

Het is goed dat er voor zo een groot gebied een overzicht is van

alle soorten mariene schelpdragende Prosobranchia en men zal er zelf

ook wel soorten mee kunnen determineren, al zijn er helaas geen

tabellen. Men zal dus in de eerste plaats de figuren moeten bekijken

en dan de beschrijvingen moeten lezen. Gevorderden weten al bij
voorbaat tot welke familie of geslacht het exemplaar behoort. Het

werken met dit boek zal moeten uitmaken of het bevredigend is.

De beschrijvingen zijn kort, al staat er wat belangrijk is altijd in,

maar de figuren vind ik, vooral voor de moeilijke groepen, niet goed

genoeg. Zij moeten bij zulke beschrijvingen eerste klas zijn en dat

zijn zij lang niet. Moeilijke groepen, bijvoorbeeld Rissoidae, Natici-

dae, Turridae, zijn, op enkele na, niet met zekerheid te determi-

neren. Zo vind ik de figuren het slechtste deel van het boek.

In dit boek worden alle mariene schelpendragende Prosobranchia

van de Oostelijke Atlantische zeeën van de IJszee tot de Kaap
Verdische eilanden en van de Middellandse Zee behandeld. In 273

pagina’s zijn 97 subfamilies met hun geslachten en ondergeslachten
met meer dan 1250 soorten en ondersoorten beschreven en groten-
deels afgebeeld. Door met nummers onderfamilies, soorten en

ondersoorten aan te duiden is met de ruimte, zowel in de beschrij-

vingen als in de figuren, gewoekerd. In de inleiding en bij enkele

figuren wordt meegedeeld hoe men de beschrijvingen moet lezen.

Het voordeel van dit boek is, dat het van een groot gebied alle

soorten beschrijft en bijna alle afbeeldt (al zijn er wel enkele

vergeten, zo bijvoorbeeld de nieuwe en nieuw gevonden soorten van

Odhner op de Canarische eilanden, 1931, Ark. Zool. 23A, 14). Dit is

nooit voor dit gebied gebeurd en de schrijver moet er wel veel

literatuur voor doorgewerkt hebben. Verder heeft hij op veel

plaatsen zelf verzameld en heeft hij musea, vooral het Senckenberg-
Museum in Frankfort aan de Main, bezocht. Er zijn vijf nieuwe

soorten en zeven nieuwe ondersoorten in beschreven.
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Verder kan men zeker bezwaren hebben tegen de literatuurlijst en

vraagt men zich af, waarom de inhoud per superfamilie of familie is

ingedeeld. Het is ook jammer, dat de nieuwe soorten niet van te

voren uitgebreid elders zijn besproken. Er wordt bijvoorbeeld nietbij

gezegd hoeveel exemplaren de auteur heeft gezien, wat de variabi-

liteit is, etc.

De schrijver heeft beslist gelijk wanneer hij zegt "Dass hier noch

erst ein Anfang gemacht ist, bedarf wohl kaum der Erwahnung". Ik

zou dit boek aanraden aan hen, die een overzicht willen hebben van

de in het gebied levende schelpdragende Prosobranchia en deze op

naam willen brengen, hoewel dat niet altijd zal kunnen. Zij kunnen

tenminste leren waar zij ongeveer moeten zoeken. De musea zou ik

aanraden dit boek aan te schaffen.

C.O. van Regteren+Altena


