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Boekbesprekingen

G.MANDAHL - BA1STH, 19491Ferskvandsbl^ ddyr, en POUL BONDESEN,I949 ,Fersk-

vandssneglenes Aegkapsler,- Danmarks Fauna Bd,54 (K$benhavn,G.E»C.Gads

Forlag,D.Kr. 14.-)

Na de 175 blz.van Mandahl - Barth volgt een 45 blz.lange uiteenzet-

ting over de eierkapsels van de zoetwater-gastropoden door Poul Bondes en.

In systematische volgorde worden van de meeste soorten de legsels beschre-

ven en afgebeeld.Veel hiervan is totaal nieuw,want dit onderdeel van de

biologie der zoetwater-gastropoden was tamelijk verwaarloosd.

Ten slotte geeft de eerste schrijver nog verscheidene aanvullingen

op het boekje van Steenberg,

T.T.MACAN,I949,A key to the British fresh- and brackish-water Gastropods,

vnth notes on their ecology,- Scientific publication no 13,Freshwater

Biological Association,Wray Castle,Ambleside, Westmorland,England,Sh,2.

De schrijver motiveert deze uitgave door mede te delen,dat het voor

een hydrobioloog zo'n bezwa -r is om een boek aan te schafien,waarmee hij

de Gastropoden uit het zoete water kan determineren,daar hij dan de gro-

te massa landslakken op de koop toe moet nomen,Met een boek als het hier-

boven besproken Deense werk van Mandahl - Barth en Bondesen zou hij dat

bezwaar niet ontmoeten,maar wel zou hij er dan de hele verzameling Bival-

ven bij krijgenj
In ieder geval heeft Macan met veel succes de voor hem ongewone taak

volbracht,Het resultaat is een uitgebreide deteminecrtabel,half sleutel,
half beschrijving(blz,12 - 37),gevolgd door oecologische opmerkingen^blz,

38 - 44) «De afbeeldingen door R.Douglas Cooper zijn zeer goed.
Er worden ook enkele uitheemse soorten behandeld,die in Engeland in

de vrije natuur ingeburgerd zijn (Lymnaea catas copium,Planorbis dilatatus,
Physa heterostropha),,en vorder do eigenaardige vormen van Lymnaea pereger:

L. p. burnetti en L. p. involuta,,de eerste uit Schotland,de laatste uit zW

Ierland,wier top ingezonken is,zodat zij er bijna als een Myxas uitzien.

W.S.S. van der Feen W.S.S.van Benthem+Jutting

De Heer A.C.van Bruggen (adres blz,2ö0) BIEDT AAN:

Rissoa membranacea ( Ads, ) foss.Ned. Vallonia oostata (Mull.) Ned.

Thoba cartusiana (Mull*),Ned, Theba cantiana (Mont, ) ,Ned.

Patella (Patella) lusitanica L,,Cors,Nerita (Pcloronta) variegata Ch.Curac,

Monodonta turbinata Born, Corsica Melanopsis algerica Ply .Marokko

Strigilla (Strig.) carnaria (L. ) ,St,Maarten,en vraagt IN RUIL:

Lepidochiton cinereus (L,)-,Ned. Murex brandaris L.,Midd,Zee

Turbo sarraaticus L. ,Ind.Oceaan Actaeon tornatilis (L, ) ,Ned,

Cochlicopa minima Siem. «Nederland Lauria anglica Wood,Engeland

Helicodonta obvoluta (Muïl. ) tNed. Sepia elegans d'Orb. ,s child,Ned.

Sepia orbignjrana Fer.
,
schild, Ned,

Dit nieuwe deeltje van Danmarks Fauna is een grote aanwinst. Naast
Steenberg ’s Landsnegle (deselfde serie Bd. 10, 1911) zijn nu de zoetwater-

mollusken verschenen, geschreven door G. Mandahl - Barth, die,mede door

zijn taak als Inspektor van Danmarks Akvarium in Charlattenlund, met
waterdieren in hun natuurlijk milieu bij uitstek vertrouwd is. Hij heeft

getracht zijn objecten, die door hun voorkomen in zoetwater reeds oecolo-

gisch samenhangen,ook biologisch als een eenheid te zien.Lang heeft hij

aan het boek gewerkt,eerst aan het onderzoek zelf,later ook aan de be-

schrijvingen en tekeningen.Evenals in alle deeltjes van Danmarks Fauna

is de tekst beknopt,en goed verdeeld in hoofd- en bijzaken.Behalve de

schelpen van alle soorten zijn van alle families ook de radula’s en ge-

nitaalorganen afgebeeld.Ook is vrij veel aandacht besteed aan variëtei-

ten en locale vormen.


