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Gesignaleerde literatuur

--In elk geval auteur(s), jaartal, titel etc., conform het voor

Bast er ia ge ld ende_ schema .

Op initiatief van ons medelid A.W. Lacourt, wordt een nieuwe

rubriek geopend in het CB. De bedoeling is dat lezers die boeken

en/of tijdschriftartikelen welke zij voor amateur-malacoiogen van

belang achten, in deze rubriek signaleren. Omdat informatie over

oudere publicaties gewoonlijk reeds via de literatuuropgaven bij
de artikelen in de verenigings-orge.nen wordt gegeven, gaat het in

deze nieuwe rubriek vooral om informatie over recente (of eventueel,
vrij onbekend gebleven) literatuur. De redactie zou het zeer op

prijs stellen indien de in de rubriek op te nemen informatie als

volgt gepresenteerd wordt:
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- Desgewenst een kleine toelichting met. wat meer gegevens, zoals

het gantal figuren, een detaillering van de inhoud en, van een

boelo, de uitgever,, en eventueel de prijs.
Om verschillende redenen is het uitgesloten dat de leden in het

CB .volledig over de malacologische literatuur worden geïnformeerd.
Anderzijds is het voor tal van leden zeer moeilijk zich op de hoogte
te houden. Met de instelling van deze rubriek Wordt op de léden

die daartoe wél in de gelegenheid zijn,' een beroep gedaan om hun

wat minder fortuinlijke medeleden te helpen. Een opzet die precies

past in een Correspondentieblad'.

THOMPSON, T.E. & G.H. BROWN, 1976. British Opistobranch Molluscs.-

Synopses British Fauna, new series 8:1-203. Bondon.

Determineerwerk voor deze groep, o.a. Acteon, Bulla,

Scaphander, Acera, Aplysia en de naaktslakken. 105

figuren. Uitg. Academy Press, Bondon.

GARETH JONES, E.B. & S.K. ELTRINGHAM, 1968. Marine borers, fungi
and fouling organisms of wood. Proceedings of the OECÉ work-

shop organized by the Committee investigating the preservation
of wood in the marine, environment: 1-367. Paris.

OECD = Organisation for Economie Cooperation and

Development. 74 figuren.

KNUDSEN, J., 1970. The systematics and biology of abyssal'and
hadal Bivalvia.- Galathea Report 11: 1-241. Copenhagen.

Bivalven van de diepzee. 20 platen. Uitg. Danish

Science Press.

SALVINI-PLAWEN, L. VON, 1975. Mollusca Caudofoveata.- Marine

Invertebrates of Scandinavia, 4: 1-54. Oslo.
.

Een groep van Oermollusken, vroeger tot de Aplacophora

gerekend. 59 figuren. Uitg. Univ. Eorlaget.

Die neue Brehm-BÜcherei. Wittenberg Lutherstadt DDR, Ziemsen

Verlag.
Een serie korte monografieën over alle mogelijke bio-

logische onderwerpen. Vrij veel over fossielen. Voor

malacologen zit er niet zo veel bij, maar men kan zich

op de hoogte houden door elk jaar hun prospectus aan te

vragen. De boekhandelaar heeft dat gewoonlijk niet (DDR1),
doch de uitgever stuurt het vrij vlug.

SALVINI-PLAWEN, L. VON, 1971. Schild- und Eurchenfüsser.- Die

neue Brehm-Bücherei 441: 1-95. Wittenberg Lutherstadt,

Betreft Caudofoveata, een groep Oermollusken. 71 figuren.

JAECKEL, S.H., 1957. Koppfüsser-Tintenfische.- Die neue Brehm-

Bücherei 196: 1-81. Wittenberg Lutherstadt.

Populaire behandeling van de inktvissen, algemene bio-

logie en systematiek. 54 figuren.

,
1955. Bau und Lebensweise der Tiefsee-Molluslcen.-

Die neue Brehm-Bücherei 148: 1-70. Wittenberg Lutherstadt.

Bevat 46 figuren.

BLOMMERS, J. & anderen, 1976. De Europese Pectinidae.- Vita

Marina, in afleveringen.
Over de systematiek van alle Europese Pectinidae. 46

afb. in kleur, 62 pp. tekst. Uitg. Biologia Maritima,
Den Haag,

A.W.L.
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RADWIN,G.E. & A. D'ATTILIO, 1976. Murex shells of the world. An

illustrated guide to the Muricidae: x, 1-284. Stanford.

192 + 6 figs.deels in kleuren. Uitg. Stanford Unt. Press.

A.B.

CAILLOIS, R., 1973. La Pieuvre; essai sur la logique de 1'ima-

ginaire : 9-231. Paris.

De mythologie van de octopus, over de hele wereld.

6 figuren. Uitg. La Table Ronde.

M.I.G.


