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Boekbespreking

door

H.E. Coomans

Robert SCASE, 1975. The world of shells. - Met 106 kleurenfoto's

van Eric Storey. Reading, Osprey, 22 + 106 blzn.

Prijs £ 2.95.

In enkele inleidende hoofdstukjes worden o.a. besproken de clas-

sificatie van de mollusken, de ontwikkeling van het weekdier, de

anatomie, de bouw van de schelp, en collectievorming.

Voor de beginnende verzamelaar is dit boekje aan te bevelen, en de

liefhebber van fraaie schelpenplaten zal er zeker van genieten.

GEVRAAGD

Gegevens over Potamopyrgus jenkinsi.
Voor meet-onderzoek zou ik graag beschikken over grote monsters welke

vergezeld zijn van gegevens over het zoutgehalte, de begroeiing en

over de beweging van het water.
T. Meijer

Philip Vinghoonstraat 50, Amsterdam.

In dit Engelse plaatwerkje, geschreven door de bibliothecaris

van een plantentuin, worden 106 soorten schelpen afgebeeld en be-

sproken, te weten 3 inktvissen, 95 gastropoden en 8 tweekleppigen.
De kleurenfoto’s zijn zeer fraai, al is de stand van de schelpen niet

altijd zoals wij het gewend zijn. De tekst bij elke soort vermeldt de

naam, familie, afmeting en verspreiding plud nog een aantal interes-

sante gegevens. Per pagina is één soort 'afgebeeld en beschreven. Bij

de keuze va.n de schelpen is vooral op 'schoonheid gelet, zodat we

naast zeldzame soorten (bv. Lambis violacea, Cypraea fultoni, Cymbio-

la cymbiola, Conus bengalensis ) zeer algemene soorten aantreffen (bv.

Strombus gigas, Cypraea argus, Mitra papalis, Conus textile). Het is

haast overbodig te vermelden dat het, op drie boomslakken na, alle-

maal tropische mariene schelpen zijn.
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T. Meijer over Vinkeveen, pg. 515

plaat 1

1-2: Valvata cristata, met de laatste windingen skalaride ontwikkeld. 25x

3: Gyraulus riparius, met de typische spiraalsculptuur aan de onderzijde. 25x

4-5: Sphaerium corneum var. Ca. 4x

6: Lithoglyphus naticoides. Ca. 6x
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plaat 2


