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(vervolg soortenlijst. Bij: Van Aartsen; mariene mollusken van het eiland Chios)
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Het viel mij op dat de clasificatie van de Cypraea's niet is vol-

gens de indeling Schilder zoals deze gevolgd is in het onlangs
verschenen werk van Lorenz & Hubert*. De auteur heeft alle soorten

ondergebracht bij het genus Cypraea, omdat hij vond, dat een in-

deling gbaserd op anatomische kenmerken niet overeenkomt met de

conchologische kenmerken volgens Schilder. Wel stelt hij voor, dat

men eventueel de genera van Schilder als subgenera kan vermelden.

Het eerste deel bevat de Acmaeidae t/m de Eulimidae, het tweede de

Muricidae t/m de Terebridae
.

Het is één van de mooiste publicaties
die tot nu toe van de Australische mollusken is verschenen.Belang-
rijk is ook, dat er veel aandacht is besteed aan de kleine soorten,

die tot nu toe niet aan bod kwamen.Wellicht kunnen degenen die in

het verleden Australisch gruis van wijlen ons lid Van der Slik

ontvingen nu aan de slag gaan.

Ik beveel dit prachtige werk van harte aan

J.G.B. Nieuwenhuis•zie bespreking in Cb 279
pag. 95 (red. )

Dit is het meest complete boek over de prosobranchiate gastropoden

van Australië dat tot nu toe is verschenen. Elk deel bevat een

overzichtskaart van Australië, inleiding, schelpbeschrijvingen,

woordenlijst en index. In totaal worden er 2400 soorten beschreven

en grotendeels afgebeeld. Lijntekeningen van kleine soorten in de

tekst verduidelijken de determinatiekenmerken. Schitterende kleu-

renfoto's aan het eind van elk deel, waarbij de vergroting staat

aangegeven, geven een prachtig overzicht over de kleur- en

vormenrijkdom van de Australisch mariene mollusken. Elke familie

is voorzien van een korte inleiding en literatuuropgave.


