
AFZETTINGEN WTKG 31 (2), 2010 43

Conus soorten van het Loirebekken: nog enkele opmerkingen

Leonard+M.B. Vaessen
*

Conus antidiluvianus Bruguière, 1792

En jawel op pagina 637 staat het bewijs, het is inderdaad

Conus antidiluvianus met i en de auteur van deze soort is

Bmguière zelf enniet Hwass zoalsje soms ziet. Bruguière

geeft voor de meeste andere Conus soorten in het boek wel

Hwass als auteur, vandaar waarschijnlijk de vergissing.

De spelling C. antediluvianus is waarschijnlijk voor het

eerst gebruikt door Deshayes (tekst uit 1824, pag.749 en

afgebeeld in 1837 op plaat 98, fig. 13 en 14). Uit de tekst

van Deshayes blijkt niet dat het een bewuste verandering

is dus zal het een simpele schrijffout zijn. Volgens Hall

(1964) is de Conus die Deshayes afbeeldt niet C. antidi-

luvianus maar C. dujardini. Bij nadere inspectie van de fi-

guren denk ik dat hij gelijk heeft, maar het blijft altijd een

beetje lastig om die twee vanaf een getekend plaatje met

absolute zekerheid te kunnen onderscheiden.

Maar hoe dan ook, de spelling van C. antidiluvianus moet

met een i en nietmet een e.

Conus berghausi Michelotti, 1847

Nadat ik mijn tekst bij de redactie had in-

geleverd bemerkte ik dat ik enkele synonie-

men voor deze soort, die vooral in deoudere

Franse literatuur voorkomen, niet in de lijst

had opgenomen. Het gaat om de namen:

1 Conus demissus Philippi, 1836:Als deze soort identiek

blijkt de zijn aan C. berghausi Michelotti, 1847zou deze

de oudste rechten hebben. Echter volgens de beslissing

van de internationale zoölogische nomenclatuur com-

missie, neergelegd in ‘Opinion 1699’ moet dan aan de

naam C. berghausi de voorkeur worden gegeven.

2 Conus figulinus Grateloup, 1835: Ook deze naam zou

oudere rechten hebben dan de naam C. berghausi Mi-

chelotti, 1847 ware het niet dat dienaam al in 1758 door

Linnaeus voor een andere Conus soort is gebruikt, een

z.g. primaire homonym of ‘preoccupied name’ dus en

niet geldig volgens ICZN artikel 57.2.

3 Conus subfigulinus d’Orbigny, 1852: Deze naam werd

door d’Orbigny ingevoerd om de preoccupied naam C.

figulinus van Grateloup te vervangen, helaas te laat, de

naam C. berghausi werd vijfjaar eerder ingevoerd en

heeft dus de oudste rechten.
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Naar aanleiding van mijn artikel in het vorige
nummer van Afzettingen waren er enkele le-

den die me mailden dat ik de spelling van Co-

nus antidiluvianus Bruguière, 1792 niet juist

had weergegeven. Ze dachten dat het Conus

antediluvianus moestzijn, meteen e in plaats van een i, de

spelling die wordt gebruikt in onder andere Chirli (1997),

A.W. Janssen (1984), Anderson (1964), Glibert (1960),

Peyrot (1931) en Sacco (1893).

Hall (1964), MunizSolis (1999), The Paleobiology Data-

base (2009) en zeer recentelijk Tucker en Tenorio (2009)

gebruiken de spelling Conus antidiluvianus. Door speur-

werk vanAdrie Kerkhof is op het interneteen digitale kopie

van het originele werk van Bruguière boven water geko-

men (http://www.archive.org/details/histoirenaturelll Ibmg).


