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Boekbespreking

Angel GUERRA SIERRA, 1992. Mollusca Cephalopoda. Fauna Iberica 1. — Museo Nacional de Ciencias

Naturales, C.S.I.C., Madrid, 327 pp., 95 figs., 19 kleurenfoto’s. Prijs ca. ƒ 45,—.

Recensent beheerst de Spaanse taal onvoldoende om detailkritiek te kunnen geven, zo die al mogelijk zou

zijn, terwijl het hem bovendien aan specialistische kennis aangaande Cephalopoda ontbreekt. Desalniettemin

wordt Guerra's monografie hier warm aanbevolen. Het boek bevat een uitvoerige inleiding over inktvissen in

het algemeen (pp. 1-73), met een determineertabeltot op families, die verderop in het boek wordt voortgezet tot

op soortniveau. Vervolgens (pp. 74-265) worden de soorten behandeld (beschrijving, verspreiding,biologische

eigenschappen), waarna een zeer uitvoerige literatuurlijst (pp. 266-288) en een lijst van synoniemen (pp.

289-315) volgen.Een korte verklarende woordenlijst (pp. 316-318) en een index (pp. 319-327) besluiten de tekst,

waarna nog de kleurenplaten volgen.

Wie zich ook maar enigszins voor inktvissen interesseert, moet dit boek aanschaffen, al was het alleen maar

om zich al bladerend en kijkend te verwonderen over de variatie die er ook binnen deze groep, in een bekend

vacantiegebied vlakbij, te vinden is. Guerra heeft een standaardwerk afgeleverd dat ongetwijfeld als klassieke

monografie zal gaan gelden.

E. Gittenberger

NB.

Een "macho" is een mannetjesinktvis,

Inktvissen worden algemeen beschouwd als de hoogst ontwikkelde mollusken. Het zijn, naar men zegt, de

enige ongewervelde dieren waarmee oogkontakt mogelijk is. De hominiden van de evertebraten, zo werden ze

onlangs betiteld (wat in positieve zin bedoeld was). Ondanks hun kennelijk zeer bijzondere eigenschappenwordt

er binnen malacologische verenigingen weinig aandacht aan inktvissen besteed. Hun systematiek wordt door

een kleine groep specialisten behandeld, terwijl de biologie van de dieren zich nietecht goedleent voor het doen

van onderzoek thuis en dus eveneens specialistenwerk is. Alleen de schildjes, aangespoeldop het strand, vormen

nog wel eens een bron van systematische opwinding.
Ondanks het voorafgaande, verdient het boek van Guerra het om in Basteria besproken te worden. Het is een

eerste deel in een reeks over de fauna van het Iberisch schiereiland, inclusief de malacofauna dus, en het doet

ons gespannen uitzien naar volgende delen. Guerra bedient zich uiteraard van de Spaanse taal, maar gebruikt

daarnaast vele uitstekende illustraties, vaak met detailtekeningen, die het doorbladeren van het prettig in de

hand liggende, fraai uitgevoerde boek, tot een genoegen maken. De auteurbehandelt 95 soorten die tot 33

families worden gerekend, heel wat meer dus dan er afen toe langs de Nederlandse kust gevondenworden. De

soortenstammen uit de omgeving van het Iberisch schiereiland, die erg ruim wordt genomen (het westelijke deel

van de Middellandse Zee en een flink stuk van de Atlantische Oceaan).


