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Boekbespreking

PFLEGLER, V.,1984. Schnecken und Muscheln Europas. Land-

und Süsswasserarten. 192 pp., 158 kleurenfoto's, 34 te-

keningen.

Franckh'sche Verlagshandlung (Kosmos-Naturführer), Stutt-

gart. ISBN 3-440-05261-3. ca. f 40,-.

Zoals veel boeken uit de Kosmos-serie staan de beschrij-

vingen op de linker pagina en 1 tot 3 foto's op de rechter

pagina (blz. 40-183).

Dit gedeelte wordt voorafgegaan door een algemene inlei-

ding (blz. 6-37): bouw van slakken en tweekleppigen, oecolo-

gie, slakken als tussengastheer voor parasieten, zoögeogra-
fie, invloed van de mens, verzamelen, prepareren en op naam

brengen.
Een determineertabel tot families (3 blz.), literatuur-

lijst (1 blz.) en register (5 blz.) besluiten het boek.

Het is bijzonder jammer, dat in de literatuurlijst het

belangrijkste determineerwerk, de bewerking van Jungbluth

van Kerney & Cameron niet voorkomt. Hoewel dit boek heel

Europa behandelt, worden slechts 129 landslakken afgebeeld,

waarvan 32 niet bij Junbluth. Bovendien zijn 25 zoetwater-

slakken en 12 tweekleppigen afgebeeld. Van de 1500 land- en

zoetwatermollusken is slechts een tiende deel behandeld.

Het is dus geen determineerboek, maar behandelt vertegen-

woordigers van de 45 families.

Enkele kleine soorten tot 6 mm zijn getekend weergege-

ven. Op fraaie foto's wordt telkens 1 soort afgebeeld. In

bijna alle gevallen gaat het om meerdere schelpen in ver-

schillende posities. Het is jammer, dat maar weinig levende

dieren zijn afgebeeld.

Ongetwijfeld zal deze fraaie natuurgids de belangstel-

ling voor land- en zoetwatermollusken vergroten.

J.N. de Vries

Reactie op ”Van de leestafel”:

Naar aanleiding van "Van de leestafel" in CB 235 het

volgende:
Er is geen sprake van sexuele revolutie, doch van de cor-

recte toepassing van een basale grammaticale regel:

La famiglia is enkelvoud, le famiglie is meervoud. Het eer-

ste artikel behandelt twee families, het tweede één.

A.C. Ellis-Adam

Dit boek van een malacoloog van het museum in Praag komt

als Kosmos-Naturführer in de plaats van het boek van Janus

uit 1958. Het is mij niet bekend of Thieme, die het boek van

Janus in Nederland uitgaf, ook een Nederlandse bewerking van

dit boek gaat verzorgen.


