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M. NIXON & J.B. MESSENGER (eds.)
f

1977. The biology of cephalopods.

(Symposia Zoological Society of Londen 38). Academie Press, London/
New York, xviii + 615 pp., figs. Prijs gch. £ 21.00.

Na een inleiding volgen hoofdstukken over evolutie, systematiek,

vangmethoden, lichtprganen en huidpatronen. Een belangrijk deel van

het boek is gewijd aan de neurofysiologie van cephalopoden en hun

leergedrag (acht van de twintig hoofdstukken), met o.a. een bijdrage

van J.Z. Young (Brain, behavior and evolution of cephalopods). Na

hoofdstukken over voedselopname, evolutie van hc-mocyanine en over

voortplanting besluit het boek met een korte uiteenzetting over de

levenswijze van inktvissen. Als aanhangsels een bibliografie van

J.Z. Young, een systematisch overzicht van de inktvissen en indices.

De literatuur is gerangschikt per hoofdstuk; in sommige gevallen is

de literatuurlijst aangevuld met recente publikaties.

Het aantal malacologen dat aan inktvissen werkt is relatief zeer

klein en de meeste aandacht krijgt deze groep nog van fysiologen,

ethologen etc. Hun onderzoek wordt door dit uitstekende overzicht

nu toegankelijk voor een "brede groep malacologen.

Dit boek bevat de voordrachten van een symposium gehouden op 10

en 11 april 1975 ter ere van Prof. J.Z. Young, een vooraanstaand

specialist op het gebied van inktvissen.
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R. TUCKER ABBOTT (ed.), 1976. The best of The Nautilus. A

bicentennial anthology of American conchology. American Malacologists,

Greenville, Delaware. VIII + 280 pp., 1 pl., enkele tekstfiguren.

Prijs gebonden US $ 13.95.

Dit boek beva.t een selectie van artikelen uit de eerste 40

jaargangen van "The Nautilus" (1886-1927). Tucker Abbott heeft

hier een keuze van ''nostalgische en vaak humoristische artikelen"

samengebracht, waarvan de meeste geschreven zijn in een stijl die

heden ten dage niet meer als "wetenschappelijk" wordt ervaren, naar

die juist daarom verfrissend is om te lezen. In de acht hoofdstuk-

ken passeren vele bekende malacologen de revue, naar ook mensen wier

naam in de vergetelheid is geraakt.
Het eerste hoofdstuk, "Early Collecting on the Atlantic Coast",

heirat o.a. artikelen van Charles T. Sirnpson, Charles W. Johnson,
John Ford en Henry W. Winkley. Vooral het artikel van Sirnpson over

"The.Janthinas" is zeer de moeite waard.

"Pioneering on the Pacific Coast" hevat voornamelijk artikelen

die ontstonden in de groep rond Josiah Keep. Hij organiseerde mala-

cologische studieweken in de zomer en "binnen de groep circuleerde

de "Transactions of the Isaac lea Chap.ter" waarin de leden hun

verzameltochten konden beschrijven. Gedeelten uit deze "Transactions"

werd'en door Pilsbry in "The Nautilus" geplaatst.

.

Hoofdstuk dire, "Tracking the Terrcstrials" bevat o.a. artikelen

van Edward W. Roper, James H. Ferris en Charles T. Sirnpson, als-

mede dc necrologie van Ferris door Henry A. Pilsbry. Beschreven

worden o.a. verzameltochten in het zuidwesten van de VS, en het

verzamelen van boomslakken in Florida.

Artikelen van P.S. Remington & W.J. Clcnch en Frank C. Baker

vormen het hoofdstuk "Fording for Freshwater Snails". Het vijfde

hoofdstuk "Passions of the Pearly Mussel" vormt er een logisch

gevolg op. In "Collecting Abroad" staan o.a. artikelen van Charles

Hedley (over Australië), John B. Henderson .(.China), P.S. Remington

(West Indië) en T.D.A. Cockerell (Hawaii). "Departed Friends" be-

vat allerlei biografische gegevc-ns, al of niet in de vorm van een

necrologie, van een vijftiental personen; bekende en onbekende ma-

lacologen.
Tenslotte bevat het achtste hoofdstuk "Of Shoes - and Ships •

and Sealing-wax", allerlei korte artikeltjes, o.a. het verhaal van

een man die gevloerd werd doordat een meeuw vanaf grote hoogte een

tweekleppige op zijn hoofd liet vallen, het verhaal van een trein

die- tot stoppen werd gedwongen door een menigte landslakken, enz.

Tucker Abbott geeft aan het begin van de hoofdstukken en van

veel artikelen waardevolle (biografische) gegevens. Hierdoor wor-

den personen, die men wellicht alleen van naam kende, tot boeiende

persoonlijkheden. Het boek als geheel geeft zo ook een bijzonder

gQed beeld van de Amerikaanse malncologie uit die- tijd. Van harte

aanbevolen.


