
389

Over typelocaliteiten bij mollusken

door A.C. van Bruggen

Bij de typelocaliteiten is het van groot belang te weten of het betreffende

materiaal levend werd verzameld. Meestal is dat wel te vinden in de beschrij-

ving. Als er bij Bivalven bijvoorbeeld wordt opgegeven: 5/2 kleppen, dan is

het wel duidelijk in welke toestand het typemateriaal verzameld werd. In de

regel zijn mariene soorten beschreven op dood materiaal, behalve echte kust-

en rotsbewonende soorten. Dergelijke typelocaliteiten hebben dus weinig
waarde. Als men al toevallig op dezelfde plaats genoemde soorten verzamelt

als lege schelpen, dan heeft men weinig kans, dat het materiaal afkomstig

is van de oorspronkelijke populatie. Voor Glycymeris conollyi
__a_

Tomlin is

opgegeven als typelocaliteit: ''Muizenberg''. Deze soort leeft niet zo ver

van het strand, maar ook wel dieper de zee in en spoelt frequent aan langs

de gehele Oostkust van Zuid-Afrika. Als men dus exemplaren van Muizenberg

heeft, dan kan men gerust op het etiket schrijven "Typelocaliteit" 1
,

maar

enige zekerheid, dat men ook maar enigszins typisch materiaal heeft,krijgt

men nooit. Anders is het wanneer soorten op gedregde exemplaren beschreven

zijn en er in de oorspronkelijke beschrijving bijv.lengte en breedte in gra-

den van de vindplaats genoemd worden. Als men dan zelf materiaal heeft,ge-

dregd in de naaste omgeving van die punten, dan heeft men zeker topotypisch
materiaal. Het areaal van een populatie, vooral van mariene soorten die op

grotere diepte leven, moet men zeker niet onderschatten.

Ik ben er namelijk van uit gegaan, dat men pas over topotypisch materiaal

beschikt, als men exemplaren uit de oorspronkelijke populatie heeft. Dan

heeft mén immers de meeste kans, dat het materiaal zoveel mogelijk over-

eenstemt met de typen van de auteur. Daarom kan de opgave van localiteiten

bij het beschrijven van nieuwe soorten, vooral bij weinig beweeglijke dieren

als mollusken, haast niet nauwkeurig genoeg zijn; Het is evident, dat,als

bij een bepaalde vogelsoort opgegeven wordt.t.'.'ten Z.van Lyon'*, dit voldoende

is. Vogels zijn immers zeer beweeglijke dieren! Voor een slak is dit-echter

ten enen male onvoldoende; het zou pas goed zijn als er stond: "langs de

kant van de hoofdweg van Lyon naar Bourg, 6 km ten Zvan eerstgenoemde stad".

Voor betrekkelijk weinig soorten is echter de typelocaliteit zo goed aan-

geduid. Dikwijls helpt een andere aanwijzing de verzamelaar op weg. Als de

De typelocaliteit is de plaats waar het materiaal, waarop een soort be-

schreven is, vandaan komt. De aanduiding van dergelijke plaatsen is dikwijls
zeer vaag, vooral in de oudere literatuur. Het is bijvoorbeeld helemaal niet

ongewoon om te vinden: ”Mare Indicum” of ”Java”. Pas veel later, toen het on-

derzoek naar de verspreiding van de verschillende soorten van belang werd,

werd men iets nauwkeuriger met de opgaven.
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beschrijving vermeldt:'"'Uitsluitend verzameld in de moerassen aan de Noord-

kust van het eiland Enoe (Aroe-eil. )■', dan heeft men een biologische aan-

wijzing. Dan is men altijd op de goede plaats als men in de bedoelde moerassen

is.

Als men in zijn collectie op de etiketten de typelocaliteiten wil vermelden,

dan doet men er goed aan, dit alleen te doen als men 'oök levend verzameld

materiaal heeft van de goed omschreven vindplaats... Dus als een soort beschre-

ven is van "Borneo" en van uw materiaal is ook niets naders bekend dan '"Bor-

neo", dan mag men nooit op het etiket typelocali.teit vermelden. Immers de

auteur had zijn materiaal misschien uit het Zuidelijk gedeelte van dit grote

eiland en het uwe is misschien wel uit het Oosten alfkomstig. Voor mariene

mollusken heeft het weinig zin, zoals we boven betoogden," 'er bij 'te schrijven,

of ze van de typelocaliteit zijn,-' aangezien ze meestal toch' op secundaire

vindplaatsen verzameld zijn. •
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