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Boekbespreking

K. BOGON, 1990. Landschnecken. Biologie-Ökologie-Biotopschutz. Natur-Verlag, Augsburg, 404 pp.,

enkele tekeningen en
zwart-wit foto’s, talrijke kleurenfoto’s, prijs geb. fl. 48,—.

Evidente detcrminaticloulen werden nict aangetroffen. De auteur kent zijn soorten dus. Het is dan ook

bijzondcr tricst dat het bock ontsicrd wordt door ccn enorm aantal spellingsfouten; op dit punt vestigt het

een record dat hopelijk nict gauw verbcterd zal worden. Alleen al op bijv. p. 46 vinden we septemsprirale,

henricea, avenaecea,Perforatelle, arbustotum. Sommigc fouten worden hardnekkig herhaald, zoals vier maal Lanci-

niaria (p. 288), andere zijn ecnmalig, zoals Daudedardia (p. 218).
Het boek is volgens het omslag bedocid voor de tuinbezitter, de natuurvriend en de verzamelaar van slak-

kenhuisjes en moet volgens de inleiding, de geinteresseerde leek en natuurvriend een eenvoudige entree tot

de malacologic bieden en aanzcttentot eigen waarnemingen. Het is wat dit alles betreft ten dele een gemiste

kans. Zondcr al te veel moeite en zonder extra kosten had er iets veel beters op tafel kunnen liggen.

E. Gittenberger

Bogon’s “Landschnecken” is een opmerkelijke uitgave. De talloze illustraties domineren het boek. Er

zijn minder goed geslaagde afbeeldingen (o.a. pp. 83, 187, 291, 337), naast zeer vele goede tot werkelijk

perfecte kleurenfoto’s. Er valt heel wat te genieten van professioneel fotowerk. Ofhet malacologisch allemaal

functioneel is, kan men zich afvragen. Er wordt erg royaal met de bladspiegelomgesprongen. Bij Acanthinula

aculeata (p. 143) bijv. gaat het meer om fotografie dan om malacologie; voor drieCochlodina-soorten worden

drie pagina’s tekst en drie pagina’s (prachtige) illustraties gebruikt, terwijl andere soorten van het geslacht

onvermeld blijven. Zo kunnen op 404 pagina’s slechts 156, vrijwel uitsluitend Middeneuropese, soortenaan

bod komen. Een determineerboek is het dus zeker niet.

De talrijke foto’s van levende dieren en sommige biologische gegevens, zijn vooral voor een kleine groep

van specialisten van belang. De uitvoerige algemene inleiding (71 pp.) is daarentegen voor iedereen het

lezen waard. Er wordt veel aandacht aan de levenswijze van slakken gegeven. Bij diverse soorten vermeldt

een code in hoeverre ze bedreigd worden in hun voorkomen; waarop dit gegeven berust, blijft overigens

onduidelijk (Helix aspersa geldt bijv. als bedreigd). Ook in de inleiding vallen de foto’s op: een hele pagina

levende albino slakken, een levende Cepaea met een afwijkende tentakel, een pagina met eieren (waarbij de

eieren van Discus rotundatus door Aciculidae worden aangevreten, wat in de tekst niet vermeld wordt), diverse

vijanden van slakken (erg de moeite waard), enz. Daarnaast ontbreekt een verwijzing naar de Europese

malacologische verenigingen, evenals een inleiding tot de vakliteratuur (alleen achteraan staat een zeer sub-

jectief samengesteld lijstje publicaties). Dat slakken goed in gewone plastic boterhamzakjes, met toiletpapier

voor de vochtregulatie, ingepakt kunnen worden, wordt niet vermeld. Hoe naaktslakken behandeld moeten

worden, blijft onduidelijk, al worden deze dieren in het boek beslist niet
vergeten.

De correcte etikettering

van een collectie krijgt onvoldoende aandacht.


