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Boekbespreking

Atlas of the Living Olive Shells of the World, by Edward

J. Petuch & Dennis M. Sargent.
Ed. The Coastal Education & Research Foundation (CERF),
Charlottesville, Virginia, U.S.A., 1986. (ISBN 0-938415-00-X).

In deze nieuwe publicatie worden 300 soorten, onder-

soorten en kleurvormen beschreven, terwijl ook ruime aan-

dacht wordt gegeven aan de ecologie en evolutie. De nieuwe

systematische indeling omvat negentien subfamilies, waar-

van er tien voor de eerste keer zijn beschreven.

Het boek heeft 39 platen met kleurenfoto's, die m.i. niet

allemaal zo goed tot hun recht komen vanwege de ondergrond.
Ook is het lastig, dat de namen niet op dezelfde pagina
staan vermeld, hetgeen herhaaldelijk terugslaan van de blad-

zijden noodzakelijk maakt. Voorts mis ik de aanwezigheid

van een determinatietabel.

De titel van het boek wekt de indruk, dat behalve het ge-

nus Oliva ook die van de genera Ancilla, Olivancillaria en

Olivella zijn opgenomen, hetgeen echter niet het geval is.

Volgens mij heeft reen hiermede een kans gemist. Ook viel

het me op, dat er uitsluitend collecties zijn geraadpleegd
uit Engeland, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

De collecties van de andere Europese landen vindt men blijk-
baar niet belangrijk, hetgeen valt te betreuren.

Ook vind ik de prijs van ca. ƒ 225,= voor een boek van 253

pagina's met een formaat van 22\ bij cm erg hoog.
Niettemin is het een belangrijke publicatie, die de

verzamelaars van het genus Oliva niet kunnen ontberen.

Ik beveel het dan ook in hun belangstelling aan.

J.G.B. Nieuwenhuis

VAN DE LEESTAFEL:

BARBERINI, L.,1986. Le famiglie Pectinidae Rafinesque,1815
ed Amussidae Ridewood,1903 nel Mar Mediterraneo

(III parte). - Argonauta: 193-196.

UBALDI, R.,1986. La famiglia Janthinidae Leach,1823, nel Mar

Mediterraneo (I parte). - Argonauta: 183-192.

Interessant dat in twee opeenvolgende artikelen in Argonauta
het Italiaanse woord "famiglia" het ene maal manlijk, het

andere maal vrouwelijk gespeld wordt. Gevolg van de sexuele

revolutie??
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Het is nu ruim achttien jaar geleden, dat het werk van

R. F. Zeigler en H.C. Porreca verscheen over de Oliva’s.

Sindsdien zijn er verscheidene nieuwe soorten beschreven

en is er een beter inzicht gekomen in de geografische ver-

spreiding. Daarom werd het langzamerhand tijd, dat er een

nieuwe bewerking van deze familie ter hand werd genomen.


