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Boekbespreking

K. M. DE JONG & H. E. COOMANS, 1988. Marine Gastropods from Curaçao, Aruba and Bonaire. E.J.

Brill — Dr W. Backhuys, Leiden, 8 + 261 pp., 47 platen. Prijs geb. ƒ 85,—.

Bij de moeilijke of ruim vertegenwoordigde groepen zijn goede sleutels gegeven. Deze zijn echter vaak

van een meertakkig type (meer dan twee alternatievenper stap). Zelf prefereer ik sleutels van een tweetakkig

type, zoals bijvoorbeeld die van Alvania (pp. 20-21). Aan het eind van de tekst wordt naast de literatuurlijst

een overzicht gegeven van de nieuwe taxa en er is een uitgebreide index opgenomen, hetgeen het opzoeken

van bepaalde taxa aanzienlijk vergemakkelijkt. Omdat de auteurs geprobeerdhebben de publicatie zo 'up-

to-date' mogelijk te houden, zijn er soortnummers opengevallen, wat door een onder-nummering weer

gecompenseerd wondt, zodat het aantal behandelde soorten (745) correct is.

In totaal zijn er 389 soortenafgebeeld verdeeld over 47 platen. Voor afbeeldingen van de overige soorten

wordt verwezen naar literatuur. Er zijn vier groepen van platen, nl. originele tekeningen door J. Zaagman

(platen 1-7, vaak eenvoudig doch zeer duidelijk de kenmerken weergevend), Scanning-Electronen-

Microscopische-opnamen door M. J. Faber (platen 8-21), afbeeldingen overgenomen uit de literatuur

(platen 22-28), en foto's gemaakt door J. A. Buijse en P. Wagenaar-Hummelinck, die deels al in Coomans

(1958) waren afgebeeld (platen29-47). Helaas ontbreekt op plaat 9 eenaanduiding van Fig. 89 en op plaat

10 van fig. 99, terwijl eenaantal figurenonduidelijk zijn. Ook aan de montage van de foto's had de redactie

meer zorg kunnen besteden.

Inhoudelijk is de publicatie van goede kwaliteit en voor een ieder die te maken heeft of krijgt met het

Caraïbisch gebied zal dit werk onontbeerlijk zijn.

H.P. Wagner

Dit werk verscheen oorspronkelijk in het tijdschrift “Studies on the Fauna ofCuraçao and other Carib-

bean Islands” (vol. 69, 1988), en is thans (met toevoegingvan 8 pp.) gebondenin een hard kaft in de handel

gebracht en gedistribueerd door bovengenoemde uitgeverij. Van de 745 behandelde soortenworden er 730

gemeld van de z.g. ABC-eilanden, zoals deze drie zuidelijke eilanden van de Nederlandse Antillen ook

genoemd worden. Het zijn vooral de kleinere soorten (Cyclostrematidae, Triphoridae, enz.) en de in de

regel als moeilijk beschouwde groepen (Rissoidae, Cerithiidae, Turridae, Pyramidellidae, enz.) die uitge-

breid besproken en afgebeeld worden.

In totaal introduceren de auteurs 58 nieuwe soortenen 2 naamsveranderingen, waarna er nog 32 nader

te bepalen soortenoverblijven. Van deze in totaal 60 nieuwe namen zijn er liefst 55 ‘vernoemingen’ (enkele

zelfs herhaaldelijk). De overige namen zijn arubensis (1x), curacaoensis (2x) en antillensis (2x). Helaas zijn de

uitgangen van de namen cordorae (2x), demani (2x) en jansseni (1x) incorrect [ICZN art. 31a(ii)], omdat zij
slaan op meer dan één persoon.


