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Boekbespreking

Deze in alle opzichten totaal vernieuwde catalogus is in de

plaats.gekomen van de bekende Van Nostrand's Standard Catalog of

Shells. Het systeem is vrijwel gelijk aan de helaas gestaakte serie

Indo-Pacific Mollusca, dus losbladig volgens de decimale code in

een stevige band. * •
""

Onder leiding van .Robert J.L. Wagner en R. Tucker Abbott werken

ccn groot aantal prominente malacologen zoals Abbott, Cornohorsky,

Wagner and Abbott’s Standard Catalog of Shells, 3e druk 1977 (met

aanvullingen), 300 blz, met talloze pentekeningen en 4 platen met

kleurenfoto’s. American Malacologists, Publishers. Formaat 24½ x

29½ cm. Prijs ƒ 95,-.
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Rehder, Rosewatcr, Emerson, Clcnch, Powcll, Ponder en vele ande-

ren volgens de nieuwste nomenclatuur aan een catalogus die alle

levende mariene molluskcn van de wereld zal omvatten. Voorwaar

een grootse opzet, waarvan ik echter "betwijfel of ze ooit zal -

ge-
lukken. Reeds vele series en werken zijn onvoltooid gebleven en het

échec van de Indo-Pacific Mollusca is een teken aan de wand. Maar

in ieder geval is alles wat tot op heden verschijnt en nog"verschij-

nen zal, meegenomen. De volgende families zijn compleet opgenomen,

voorzien van de voornaamste synoniemen, afmetingen en geografische

verspreiding: Conidae, Cypracidae, Volutidac, Marginellidac, Epi-

toniidae, Haliotidae, Muricidac, Goïumbellidae, Strombidae, Cassi-

dae, Tcnnidae, Harpidae, Turbinellidae en Tridacnidae. Voorts

zijn er gedeeltelijke lijsten van andere groepen opgenomen. Het

ligt in de bedoeling door de uitgave van jaarlijkse supplementen

de catalogus aan te vullen en te vermeerderen. Gekleurde tab-

kaarten met de familienamen vergemakkelijken het opzoeken. Een

vondst is de toevoeging van oen aantal bladen waarop men zijn per-

soonlijke verzameling kan registreren. Het is opgezet door een

museumdeskundige en biedt ruimte voer 1500 soorten. ' Mon kan dit

systeem desgewenst uitbreiden door bestelling van pakjes bladen

(steeds voor 1500 registraties).
■ Naast een algemene inleiding en catalogisering van de hier-

boven genoemde families volgt een prijslijst van de beschreven

soorten, zodat men kan uitrekenen wat zijn collectie waard is.

Vervolgens een lijst met wereldrecords betreffende de afmetingen

van schelpen en hun eigenaars. Aan het eind zijn nog 48 duidelijke

kaarten toegevoegd, getiteld "Shell collectors' world atlas".

Een werk als dit is onmisbaar voor degene die zich met mariene

mollusca bezig houdt, en ik kan het dan ook va.n harte aanbevelen.

J.G.B. Nieuwenhuis


