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Boekbespreking

E. Alison KAY, 1979. Hawaiian marine shells. Bernice P. Bishop Museum Press, Honolulu,Hawaii,

ISBN 0-910240-26-4/ISSN 0067-6179, xviii + 653 pp., frontispiece en 195 fig. (ten dele in kleur).

Prijs geb. $ 30,-- (ca. fl. 60).

In het bijzonder dient gewezen te worden op het grote aantal nieuwe soorten dat in dit werk be-

schreven wordt. Het is niet gebruikelijk nieuwe taxa in dergelijke samenvattende handboeken te be-

schrijven, maar ook weer geen overwegend bezwaar. Er is overigens nergens eenlijst ofspeciale aandui-

ding (bijvoorbeeld in het register) waar de nieuwe soorten vermeld zijn —
daardoor valt ook niet te be-

cijferen hoeveel het er zijn en in welke groepen. Prof. Kay verdient de hoogste lof voorhaar uitgebreide

behandeling van de zeenaaktslakken, een moedig enprijzenswaardig initiatief.

De afbeeldingen (wat figuur genoemd wordt, kan-van 1-20 deelfiguren omvatten) zijn wisselend van

kwaliteit. De meeste zijn in de vorm van ongekleurde foto's die nogal eens te zwart afgedrukt zijn,
waardoor donkere foto's soms nauwelijks nog functioneel zijn. De tekeningen zijn ook wisselend van

kwaliteit. De kleurenfoto's, meestal van levende dieren, zijn mooi, maar soms wat klein, ze hoeven

echter niet dienst te doen voor identificatiedoeleinden. Wat in dit boek opvalt, is dat veel aandacht

gegeven wordt aan zaken die niet de schelp betreffen (figuren vanradula's, dieren in actie, eieren, lar-

ven, enz.).
Het boek is typografisch goed verzorgd; er zijn gelukkig weinig drukfouten. Ik wil besluiten met

één onaardige opmerking. Op p. 216 wordt onder Charonia tritonis vermeld "This is the second largest

gastropod found in the Indo-West Pacific and Atlantic...". Ik weet toevallig wat de grootste soort is,

iets wat de schrijfster wat betreft de meeste lezers niet had
mogen

veronderstellen. Misschien lezen wij

in een tweede druk (die er zeker komt) in een voetnoot wat de grootste soort is.1 Samenvattend mogen

wij stellen dat hier op bekwame wijze een duidelijke leemte in de malacologische literatuur opgevuld

is.

A.C. van Bruggen

1 De grootst bekende gastropode is de Westaustralische soort Syrinx aruanus (L., 1758), die een

schelplengte van ca. 700 mm kan bereiken.

In de serie ’Reef and shore fauna of Hawaii’ verscheen van de hand van Alison Kay ’Section 4:

Mollusca’, een boek dat overigens geheel op
zichzelf staat. Deze ondertitel geeft tegelijk de beperking

van het boek aan. Na een inleiding van 32 pp. (oecologie, zoögeografie, economische aspecten, geschie-
denis van de plaatselijke malacologie) begint het systematisch gedeelte,nl. Prosobranchia (pp. 33-403),

Opisthobranchia (pp. 404-487), Pulmonata (pp. 488-493), Bivalvia (pp. 494-582),Polyplacophora (pp.
583-585), Scaphopoda (pp. 585-586), Cephalopoda (pp. 586-591) en Aplacophora (pp. 591-592).
Het boek wordt besloten met een uitvoerige literatuurlijst (41 pp.), een register en een pagina met

addenda en corrigenda.
Prof. Kay heeft hier een enorme taak met de van haar bekende voortvarendheid en bekwaamheid

volbracht. Naar schatting omvatten de mariene mollusken van Hawaii 1000 soorten. Hiervan heeft zij
behandeld wat voorkomt tot op dieptenvan 50 m, dus nog net binnen het bereik van een scubaduiker.

De stof is gescheiden in gewone soorten en ’Additional Records’, wat zeldzaamheden, twijfelachtige

vormen of vermeldingen e.d. meer behandelt. Men diene zich te realiseren dat de mariene fauna van de

Hawaiigroep maar een klein deel van de Indo-Pacifische fauna omvat (families als Haliotidae,

Acmaeidae, Volutidae en Tridacnidae ontbreken bijvoorbeeld); bovendien heeft Hawaii ca. 20% ende-

mische soorten. Bij gebruik als naslagwerk voor Indo-Pacifische schelpen in het algemeen dient men

dus voorzichtig te werk te gaan!


