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Diepe buiging

G Handbook of the Mammals of the World, deel 1.

S

oms verschijnen er boeken die
de bezitter en/of lezer vreugde en
voldoening geven en die doen inzien
dat aan het bestaan in een globaliserende wereld ook voordelen verbonden zijn. Want zonder een wereldomspannend netwerk was het Handbook
of the Mammals of the World (HMW) er
niet gekomen, althans niet in de vorm
en uitvoering zoals de uitgever het nu
kan presenteren. En ook niet tegen die
prijs.

Het HMW zal acht delen gaan omvatten. Na het doornemen van het 728
pagina’s tellende deel 1 dat de carnivoren (roofdieren) behandelt, wederom
een diepe buiging naar Lynx in
Barcelona. Want het is indrukwekkend
hetgeen de lezer krijgt voorgeschoteld,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Lynx
volgt de beproefde HBW-opzet. Naast
algemene hoofdstukken over de carnivorengroep, is er voor ieder van de 244
soorten roofdieren een individuele
bespreking. Deze gaat in op taxonomie, ondersoorten en verspreiding,
uiterlijk, biotoop, voedsel, levenswijze,
voortplanting en status, met daaraan
verbonden bescherming. Het boek
besluit met een overzicht van ruim
4000 literatuurreferenties. Dan de illustraties. Afgezien van 36 kleurenplaten
van Toni Llobet, zijn er ruim 550 kleurenfoto’s van adembenemende kwaliteit. De meeste actie- en/of biotoopfoto’s zijn zodanig geselecteerd dat ze
de tekst voortreffelijk ondersteunen.
Een minpuntje is dat niet bij alle foto’s
staat vermeld waar ze zijn genomen,
maar foto’s en teksten inspireren zodanig dat men HMW steeds opnieuw
opslaat. Nu al kijkt recensent uit naar
het voor voorjaar 2011 aangekondigde
deel 2 met de hoefdieren. Lynx heeft

de reputatie opgebouwd ook logistiek
grote prestaties te kunnen neerzetten,
zodat we erop kunnen vertrouwen
dat het aangekondigde verschijningsschema zal worden gehaald. Deel 3
gaat de primaten behandelen en deel
4 de zeezoogdieren.

Nieuwe mijlpalen

Lange tijd zetten de in de negentiende
eeuw verschenen 10 delen van ‘Brehms
Tierleben’ de toon. Deze werden tot
ver in de vorige eeuw herdrukt. Toen
kwamen de 16 delen ‘Het leven der
dieren’ van Bernhard Grzimek. Het
ziet ernaar uit dat Lynx nieuwe mijlpalen neerzet. Toegegeven, een prijs van
rond de 150 euro voor HMW deel 1 is
niet gering. Maar of men nu professioneel, amateur of alleen liefhebber is,
men krijgt voor dat bedrag heel veel,
inclusief een schitterende schildering
van Robert Bateman van een sneeuwluipaard op één van de openingspagina’s. De kans is niet gering dat u bij
het openslaan van HMW 1 al ‘verkocht’ bent. F
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Achterdocht
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Toen in 1992 de Spaanse uitgever
Lynx Edicions aankondigde met een
zestiendelige serie Handbook of the
Birds of the World (HBW) voor het
voetlicht te komen, was er achterdocht, met name vanuit de Angelsaksische hoek, waar men zichzelf een
zekere exclusiviteit toedicht voor de
uitgave van natuurboeken. Maar na de
lovende recensies die deel 1 van het
HBW ten deel vielen en zeker toen de
volgende delen exact op de aangekondigde data uitkwamen, verdween het
aanvankelijke wantrouwen. Van de
zestien delen moeten er nu nog twee
verschijnen en alom wordt het HBW
gelauwerd.
G Kleurenplaten met bijbehorende soortbeschrijvingen.

