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Boekbespreking

LIVING TEREBRAS OF THE WORLD.

A monograph of the recent Terebridae of the world, by Twila

Bratcher and Walter Cernohorsky.
Ed. American Malacologists, Inc. Melbourne, Florida, 1987.

240 blz.» 68 platen in zwart/wit en 6 platen in kleur.

Formaat 22 x 28.5 cm.

Prijs t 49,=.

Elk genus is geografisch onderverdeeld in de Indo-Pacific, de

Oost-Pacific en de Atlantische Oceaan, met uitzondering van het

genus Duplicaria.
Eerst zign er zes platen met kleurenfoto's en dan volgen de be-

schrijvingen, waarvan de soorten zijn afgebeeld op 700 zwart/

wit foto's. De kenmerken zijn duidelijk te onderscheiden en de

details zijn vergroot weergegeven.

Het boek wordt besloten met een glossarium, bibliografie en in-

dex. Voorts is ruimte gelaten voor persoonlijke aantekeningen.
Een voortreffelijke publicatie over een familie, die voor

het eerst samenvattend wordt beschreven. De auteurs hebben veel

tijdrovende uren besteed aan literatuurstudie en hebben twin-

tig jaar verzameld, alvorens hun studie te publiceren.
Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Het is een verademing
na talloze oppervlakkige plaatjesboeken, die de laatste jaren

zijn verschenen.

J.G.B. Nieuwenhuis
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In deze monografie worden 268 soorten Terebra’s beschreven

met alle synoniemen, geografische verspreiding en gewoonten.
Na de gebruikelijke inleiding met morfologische kenmerken en

systematiek in 32 pagina’s volgt een gedegen beschrijving van

de soorten, ondersoorten in de genera Terebra, Hastula, Dupli-

caria met het subgenus Impages, en Terenolla
.


