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Boekbespreking

C.M. BURGESS, 1970. The living cowries. Barnes & Cie, New

York. 389 pp., met kaarten en 44 kleurenplaten. Prijs gebonden
$ 30.—.

Vergeleken met deze kennis betreffende de Cypraeidae is het

boek van Burgess een stap achteruit. Alle soorten zijn geplaatst in

enkel genus, Cypraea, en de geografische rassen worden als syno-

niemen genoemd. Ook met de verwantschappen van de soorten is

niet altijd rekening gehouden, want de eerste vier soorten van het

boek hebben alleen die plaats gekregen omdat ze door de schrijver
zelf werden beschreven. Daarvan wordt Cypraea gondwanalandensis
als nieuwe soort opgevoerd, maar in feite is het slechts een nieuwe

naam voor C. similis Gray, 1831, non Gmelin, 1791. De schrijver
heeft trouwens meer moeite met de nomenclatuur, hetgeen vooral

blijkt uit de tekst van de platen. Alle recente Cypraea-soorten

(Burgess kent er 185) zijn in fraaie kleuren afgebeeld, zowel van de

dorsale als van de ventrale kant, en van de meeste soorten enkele

exemplaren om de variabiliteitte tonen. Bovendien is van elke soort

de verspreiding weergegeven op een kaartje. Van de zeldzame soor-

ten wordt aangegevenin welke collecties zij zich bevinden, maar ook

die zijn niet altijd correct.

Vergeleken met het Cypraea-boek van Joyce Allen, dat in 1956

verscheen, is het nieuwe werk wat betreft illustraties en versprei-

dingsgegevens wel een vooruitgang. Het boek is zeer fraai uitgevoerd,

en als determinatiewerk is het zeker bruikbaar. Er is een goede

bibliografie en een onhandige index aan het eind.

H.E. Coomans

De laatste jaren zijn er enkele monografieën verschenen over

mollusken-families die favoriet zijn bij de verzamelaars en ook door

verzamelaars werden geschreven. Zij hebben alle gemeen dat aan de

kleurenplaten veel zorg is besteed, maar de tekst verraadt dat de

schrijvers een systematisch biologische opleiding hebbengemist.
De hoeveelheid literatuur over de Cypraeidae is niet gering; mala-

cologen uit de gehele wereld hebben eraan gewerkt, ondanks dat

deze dieren voornamelijk tropisch zijn, met enkele subtropische
soorten. Vooral door het werk van F.A. Schilder is onze kennis

omtrent deze familie enorm toegenomen;hij heeft de kauries onder-

gebracht in een aantal genera en subgenera, en de soorten gesplitst in

geografische rassen.


