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Een Amerikaanse immigrant? II

door J.G.J.Kuiper

De heer Verdcourt prepareerde uit de gedroogde dierresten

Sinds de verschijning van mijn gelijknamig artikeltje in

het vorige Correspondentieblad zijn er in de discussie over de

identiteit der raadselachtige soort weer enkele feiten naar

voren gekomen en overwegingen te berde gebracht.
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van een der Valkenswaardse exemplaren de radula. Ook de heer

Watson (Cambridge), aan wie ik enkele schelpjes van Obino (Tici-
no) ter bestudering toegezonden had, gelukte het een radula-

preparaat van een der exemplaren te maken.

Da conclusie van beide malacologen is, dat de bewuste soort

niet tot het geslacht Hawaiia of tot een ander genus der Zoniti-

dae behoort, doch tot cfe lamflie der Endodontidae, subfamilie

Helicodiscinae, genus Helicodiscus, subgenus
"

Hebetodiscus.
.

Een

veraere aeterminatie met behulp van de rabuia-kenmerken is tot

nu toe niet mogelijk gebleken.

..."Ie preparaten zijn te mijner beschikking gesteld. Vergelij-

king hiervan met de afbeeldingen van de radula's van Hawaiia

en Helicodiscus in "North American Land Mollusca" van dr~.Pils-

bryylaat naar mijn mening wel geen twijfel open omtrent de

juistheid van de opvatting van de heren Verdcourt en Watson. De

radula's van Hawaiia en Hebetodiscus
__

zijn sterk verschillend;
de formule van Hawaiia is l3~- 4-1 - 17 (57 dwarsrijen), die

van Hebetodiscus.
..

"ïl "-"TL - 11 (ca. 85 dwarsrijen) (Pilsbry, I.e.).
In mijn vorige beschouwing wees ik er op dat de soorten van

het geslacht Helicodiscus een spirale sculptuur bezitten, en

dat van een dergelijke sculptuur geen spoor te zien in op mijn

materiaal. Dit laatste blijkt intussen een bevestiging te zijn

van de bevinding van de heren Watson en Verdcourt. Het subgenus
Hebetodiscus namelijk vormt een uitzondering op de regel, in

dierTsin, "ïïat de hiertoe behorende soorten een rudimentaire of

een geheel afwezige spirale sculptuur bezitten.

In Europa komen, voor zover ik kan nagaan, in de vrije na-

tuur geen vertegenwoordigers van Hebetodiscus voor. In Noord- en

Midden-Amerika enkele. Of dit subgenus nog een grotere versprei-

ding heeft, is mij niet bekend.

Wat de verspreiding in Europa betreft, zijn er twee moge-

lijkheden! Of de soort is geimporteerd uit een ander werelddeel,

of het gaat hier om een oorspronkelijk inheemse soort, welke

tot nu toe aan 'de aandacht van de verzamelaars is ontsnapt .

Invoer.tussen wortels van planten- is niet onmogelijk,terneer
daer Hebetodiscus evenals Caecilioides een onderaards bestaan

schijnt te leiden.

Voor do tweede'veronderstelling pleit het feit, dat de onder-

havige socrt op geografisch en oecologisch zo volkomen uiteen-

lopende vindplaatsen in Europa gesignaleerd is.

Het vinden van levende dieren is van bellang, daar de anatomie

van geen der tot dit subgenus behorende soorten bekend schijnt

te zijn. Zelfs is.het nog niet bekend, aldus Pilsbry, of de

ogen dezer,dieren gepigmenteerd zijn.

Enkele schelpjes zijn onlangs ter beoordeling naar dr. H.

Burrington Baker, de auteur van het subgenus Hebetodiscus, op-

gezonden.

rectificatie; in het gelijknamige artikeltje in Corr.bl.32 staat

op bTz.240» "alinea 5> regel 3s "2 Oct.1944". Dit moet zijns

"2 Oct. 1945".


