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Boekbespreking

K. LAMPRELL, 1987. Spondylus, spiny oyster shells of the world. E.J. Brill — Dr. W. Backhuys, Leiden,
84 pp., 30 ( + 4) platen (kleurenfoto’s). Prijs geb. fl. 40,-.

Te wensen blijft er o.a. een biogeografisch overzicht van de familie waarin ingegaan wordt op de

circum + (sub)tropischeverspreiding, alsmedeeenregionaaloverzicht.Ook het aangeven van de lijn gevolgd

bij de behandelingvan de soorten ontbreekt. Maar bovenal had de auteuropmerkingenmoeten toevoegen

waarin het de lezer duidelijk gemaakt wordt waarin de behandelde soort zich van de andere onderscheidt.

De lage prijs maakt het boek bijzonder aantrekkelijk voor de gemteressee rde of verzamelaar; echter, men

mag voor zo'n prijs eigenlijk geen hoge verwachtingen koesteren, hetgeen mijn inziens dan ook het geval is.

H.P. Wagner

In dit 30 kleurenplatenomvattende boek worden door Lamprell95 soorten van deze merkwaardige fami-

lie van tweekleppigen afgebeeld en beschreven. Hiervoor werden vele type-exemplaren door de auteur

bestudeerd en voor zover deze niet afgebeeld zijn, getoond aan de hand van hierop gelijkendeexemplaren.

Meestal wordt meer dan een exemplaar van een soort afgebeeld om zo de lezer een indruk te geven van de

grote variatie binnen de soort. Waar geen type- of ander materiaal bestudeerd kon worden, zijn de

oorspronkelijke (soms helaas slechte) afbeeldingen door Lamprell gebruikt (Spondylus limbatus Sowerby,

1847; S. ambiguus Chenu, 1845; S. reesianus Sowerby, 1903; S. serraticosta Prashad, 1932). De kwaliteit van de

foto’s mag over het algemeen uitstekend genoemd worden, hoewel een enkele plaat te wensen overlaat

(plaat 28 bijvoorbeeld die veel te groen is afgedrukt). Een opvallende fout is de gespiegelde foto van Spondy-
lus cuneus Reeve, 1856, op de omslag (middenfoto bovenste rij).

Behalve de afbeeldingen, die de hoofdschotel van dit werk uitmaken, geeft de auteurbij iedere soort een,

vaak erg summiere, beschrijving, gevolgd door habitat-gegevens en verspreiding. Te weinigwordt het wer-

kelijke formaat van de afgebeelde schelpen vermeld. Opmerkingen ontbreken nagenoeg en wanneer deze er

zijn, zullen ze menigeen de wenkbrauwen doen fronsen, zoals bijvoorbeeldbijSpondylus gaederopusL., 1758,

waarover de auteurschrijft (vertaald): “Verspreiding: Middellandse Zee. Een vorm van deze soort, S. ca-

murus,
komt voor in de Filippijnen...”. Waarom de auteurbij de enesoort bepaalde formae erkent enbij an-

dere, op elkaar gelijkende, vormen besluit dat het om meer dan één soort gaat, wordt de lezer ook niet dui-

delijk. Nomenclatorische problemen worden wel aangegeven, maar niet opgelost, door bijvoorbeeld de

naamSpondylus princeps Broderip, 1833, te blijven gebruiken, terwijl Schreibers al in 1793 een Spondylus prin-

ceps beschreef (hier als S. squamosus forma princeps Schreibers, 1793, behandeld).


