
April 1964.N6. 109 1138

draagt

Problemen van leden I: Moeilijkheden rond Strombus Samba, Clench

De wetenschappelijke naam, naam van een individu en van een groep.

Inleiding:

Vraagstelling:

R. Tucker Abbott publiceerde in 1960 zijn schitterende Strombus-monografie.

Hij geeft een lijst van alle door hem aanvaarde taxa (enkelvoud: taxen = systemati-

sche groep of afdeling waarin wij een individu kunnen onderbrengen). Het kleinste

taxon is de soort. De lijst bevat dus de namen van alle bekende en door die auteur

erkende Strombus-groepen, die binnen het geslacht (genus) Strombus volgens Tucker

Abbott reden van bestaan hebben en onderscheiden kunnen worden. We vinden dan ook

in de Strombus-groep (het genus, mv. genera) kleinere groepen: de subgenera, die op

hun beurt groepen van op elkaar gelijkende individuen van verschillende populaties

bevatten. Deze populaties behoren dan tot één soort (species) en soms kunnen popu-

laties binnen één territoir of vaderland, die tot een bepaalde species behoren nog

onderscheiden worden in ondersoorten (subspecies). De behandeling van de soorten en

ondersoorten blijft echter in het hieraangehaalde werk beperkt tot die soorten, die

in het Indo-Pacifische gebied voorkomen.

W.J. Glench en R. Tucker Abbott publiceerden samen in 1941 een monografie (uit-

gebreid overzicht en beschrijving) van de Strombus-soorten die in het westelijke

deel van de Atlantische Oceaan voorkomen. In deze monografie wordt een soort opge-

voerd als Strombus samba, Clench 1937. De naem van deze soort ontbreekt in de lijst

van door Tucker Abbott erkende Strombus-soorten in Indo-Pacific Mollusca.

In de gedachten van de .vragensteller blijft deze soort nu in het luchtledige

hangen. Wat is daar aan de hand? De monografie van 1960 blijkt "incompleet". Wat

zit daar nu toch achter ? De steeds veranderende namen geven toch al zoveel moeilijk-

heden. Als nu een definitief aandoende publicatie van een auteur nog weer niet klopt
met de inhoud van zijn voorafgaande publicatie is de lezer volkomen van de wijs ge-

bracht. De vraag die we hieruit distelleren is dus: Waarom ontbreekt een "soort" uit

een monografie in de "complete" lijst van soorten uit hetzelfde geslacht in een later

verschenen monografie ? Men verwacht eerder een uitbreiding vanwege de in de tussen-

tijd nieuw beschreven soorten.

Antwoord:

xlet antwoord op de laatste algemeen gehouden vraag is vrij spoedig gegeven. De

in de nieuwste monografie gegeven lijst geeft de samenstelling van het genus aan zo-

als de auteur op goede gronden meent die te moeten zien. Alle gepubliceerde namen,

die vroeger aan een individu gehecht zijn, kunnen worden ondergebracht bij een be-

paalde soort uit de lijst, die door de betreffende auteur wordt gegeven. Het kan nu

gebeuren dat de lezer in zulk een lijst een naam die hij als soortsnaam (taxon)
heeft opgevat, niet kan vinden. Dit betekent dan, dat het individu dat die naam

Het komt vaak voor, dat wij door onze malacologische activiteiten verstrikt ra-

ken in moeilijkheden. Soms leiden deze moeilijkheden tot samenspraak in de werkgroe-

pen waar zij opgelost worden, soms vindt men een oplossing door eigen studie. Vaak

blijft het probleem liggen, men bant het uit zijn gedachten en sukkelt verder. Een

enkele maal bereikt het probleem scherp omschreven uw redacteur. Nu dit probleem

ter redactie werd gedeponeerd, wordt het, ook om het algemeen belang, in uw C.B.

naar voren gebracht en behandeld. Het probleem, dat hier in concreto gesteld wordt,

dient tevens als voorbeeld voor talloze andere vraagstukken met dezelfde achtergron-

den. In dit opstel zijn het juist deze achtergronden die belangrijk zijn. Het gaat

over de wetenschappelijke naam als naam van een individu en als naam van een groep

van individuen, welke groep wij "soort" noemen; let wel: DE soort. Het onzijdige

•woordje ;i soort" heeft een andere betekenis en is sinds lang alleen nog maar in pe-

joratief gebruik.
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draagt en altijd zal blijven dragen, gerekend moet worden te behoren tot een be-

paalde soort uit die lijst. Het individu dat die naam draagt en blijft dragen nadat

het die naam heeft gekregen, heet het Holotype. Het is het enige exemplaar waaraan

die naam onlosmakelijk gehecht is en blijft. Andere individuen die op het holotype

gelijken, worden daaromheen gegroepeerd en die groep vormt een systematische een-

heid die we "de soort" noemen en met de naam van het holotype aanduiden. De naam is

dan aanvaard als taxon mejt het holotype als standaard. In het onderhavige geval

hoort het individu, dat de naam Strombus samba draagt, thuis in een kring rond een

holotype met een andere naam. De moeilijkheid is ontstaan doordat de lezer in dit

concrete geval in het ongewisse wordt gelaten met betrekking tot welk taxon hij de

ontbrekende naam Strombus samba moet rekenen; want hij had slechts'de twee monogra-

fieën van 1941 en van 1960 ter inzage.
De moeilijkheid is tevens ontstaan doordat betrokkene blijkbaar meende, dat

een monografie van èen genus de absolute waarheid geeft over de feitelijke

lijke) samenstelling van een genus, of van dat genus, zoals het in een bepaald ge-

bied voorkomt. Niets is minder waar dan deze gedachte. De auteur vertelt slechts

hoe hij meent dat hij, op de daarvoor aangevoerde gronden, de samenstelling van het

genus moet zien en hij verplicht niemand zijn zienswijze te delen. In gevallen zo-

als het onderhavige, rest ons slechts daarover onze eigen mening te vormen door zelf

te vergelijken met de betreffende individuen of deszelfs afbeeldingen in de hand en

kennis te nemen uit de literatuur van wat anderen over de status van de naam hebben

gemeend te moeten zeggen.

Strombus samba Clench, 1937 en de twee monografieën

In Indo-Pacific Mollusca behandelt R. Tucker Abbott uitvoerig alle soorten en

namen-die gegeven zijn in de loop der tijden aan S'trombus-schelpen, individuen uit

het Indo-Pacifische gebied. Om te laten zien hoe dit genus in de wereld voorkomt,
geeft de auteur daarbij een lijst van alle door hem aanvaarde taxa binnen het genus.

Daarenboven geeft hij nog een aantal namen, die ten onrechte met de genusnaam Strom-

bus verbonden werden en vertelt waar die namen ten rechte of zijn inziens ten rechte

thuis horen. Van een aantal andere Strombus-namen zegt hij niet te kunnen achterha-

len waar die precies thuis horen. Daarna voert hij alle soorten, ondersoorten en

hogere taxa uit het Indo-Pacifische gebied achtereenvolgens op en laat zien welke

namen uit de literatuur tot welk taxon gerekend moeten worden.

Eenzelfde behandeling van de soorten uit de westelijke Atlantische Oceaan valt

buiten het raam van zijn werk over de Indo-Pacifische soorten. We kunnen slechts

dankbaar zijn voor de publicatie van de "complete" lijst van Strombus-soorten die

in de wereld voorkomen.

Betreffende de tegenwoordige status van Strombus samba Clench, een individu uit

West-Indie, moeten we ons dus elders oriënteren. En wel eerst bij W.J. Clench, die

in 1937 de naam hechtte aan een individu uit het genus Strombus
,

door hem op de

Bahama-eilanden verzameld. Clench kon voor dit individu geen enkel huis (taxon) be-

schikbaar vinden en hij heeft toen zelf voor dit individu een taxon gecreëerd. Dit

taxon bestond nog in 1941. De meningen over deze naam als taxon bleven echter ver-

deeld. A. Hyatt Verrill publiceerde in 1948 in The Nautilus zijn mening over Strom-

bus samba Clench en verdedigde deze naam als goed taxon (als een goede soort). Er

waren toen al zeer veel exemplaren gevonden en herkend als behorende tot de groep

van individuen, die zouden moeten worden aangeduid met de naam Strombus samba Clench,
1937- Maar de naam als taxon was reeds dubieus. Clench & Abbott hadden reeds opge-

merkt dat Strombus samba zeer dicht bij Strombus gigas zou moeten worden geplaatst.
S. samba verschilde van S. gigas slechts dour kleinere afmeting, een zeer sterk ver-

dikte mond met een verglazende glans. Het dier is duidelijk blauw terwijl het dier

van S. gigas oranje-rood is. De schelpkenmerken van S. samba komen bij veel andere

Strombus soorten voor en ook bij het verwante genus Lambis
,

als het dier z-eer oud

wordt. Verrill (1948) vertelt dat er veel meningsverschillen bestaan over de status

van de naam Strombus samba. zijn verdediging van de naam als taxon is zeer zwak. Al-

leen volwassen exemplaren, zeer algemeen op de Bahamas, kon hij dadelijk herkennen,
en als hij eens twijfelde, gaf de blauwe voet hem altijd zekerheid. Maar jonge die-

ren kon hij nooit als Strombus samba herkennen. De voet was dan (nog) niet blauw

gekleurd. De inboorlingen hadden nooit jonge schelpen van deze soort gezien. Sommige

malacologen dachten, dat Strombus samba een hybride zou zijn: S. gigas x S. costatus.

in 1958 schreef R. Tucker Abbott betreffende Strombus gigas linnaeus; De oude,

zware, ontkleurde exemplaren zijn een vorm die samba Clench wordt genoemd en dit is

waarschijnlijk geen goede soort. Misschien zijn het kruisingsproducten van S. gigas
x S. costatus Gmelin. Deze veronderstelling vindt hij blijkbaar later absurd want

met Gerrnaine Warmke schrijft hij in Caribbean Sea Shells op p. 88: Strombus samba

is een dikke, volwassen vorm (van Strombus gigas Linnaeus).
We mogen dus aannemen dat we de naam Strombus samba, Clench 1937 als taxon zul-

len moeten verwerpen. Met de namen Strombus horridus M. Smith (S. gigas met afgeplat-
te stekels), Strombus canaliculatus L. Burry (S. gigas met een suturaal kanaal),
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Strombus verrilli McGint.y (S. gigas uit Lake Worth, Florida (volgens R.T. Abbott,

1956)), behoort de naam Strombus samba Clench als seniele vorm tot het taxon Strombus

gigas Linnaeus,
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In de Deense brakwaterfauna komt behalve de bekende soorten Hydrobia ulvae en

Hydrobia ventrosa een derde soort voor die de auteur Hydrobia neglecta heeft genoemd.

De drie soorten kunnen van elkaar worden onderscheiden door kenmerken van de schelp,

van de-tandjes op de centrale tand van de radula, van het mannelijk geslachtsorgaan

en van de pigmentering van kop en tentakels.

Hydrobia ulvae is een overbekende slak waarvan het huisje met de konische spira

en vlakke windingen meestal duidelijk is te herkennen. De nieuwe soort kan echter

zeer gemakkelijk verward worden met Hydrobia ventrosa. Beide soort.en hebben vrij

bolle windingen en komen beide in een lange, bijna cylindrische vorm voor. H. neglec-

ta heeft minder bolle windingen dan H. ventrosa. Volgens de in de publicatie gege-

ven afbeeldingen heeft H. neglecta een duidelijk grotere topwinding dan H. ventrosa.

Hydrobia ulvae heeft een lange, plompe penis. H. ventrosa en H. neglecta hebben een

veel kleinere penis, waarvan de penis van H. ventrosa direkt te onderkennen is aan

de lange, slanke en dunne omgebogen top die bij H. neglecta ontbreekt.

Hydrobia ventrosa vertoont pigmentatie langs de bovenzijkanten van de proboscis.

De beide andere soorten hebben een dwarse gepigmenteerde band op geringe afstand

van de voorzijde van de proboscis. Hydrobia neglecta vertoont bovendien een mediane

pigmentband en heeft een tweede, doch brede pigmentband, iets voor de inplanting van

de tentakels. Deze band is bij Hydrobia ulvae duidelijk onderbroken.

Hydrobia ventrosa heeft gewoonlijk tentakels zonder pigmentvlekken. Is er pig-

mentaanwezig, dan ziet men een zeer smal streepje, dat bij de tentakelpunt begint:

als het dier zwaar gepigmenteerd is,ziet men een diffuse pigmentatie over de gehele

tentakel. Hydrobia ulvae heeft een gepigmenteerd vlekje op de tentakel, dat op gro-

tere afstand van de tentakelpunt ligt dan het vlekje breed is. Bij H. neglecta valt

een dun streepje waar te nemen aan het tentakeleinde, doch dit streepje raakt de

tentakelpunt niet.

Zoutgehaltegrenzen:

Potamopyrgus jenkinsi
'

0 - 15 ioO

Hydrobia ventrosa 6-20 -/oo

Hydrobia neglecta 10 - 24 J/oO

Hydrobia ulvae 10 - 33 $o

Hydrobia ventrosa en H. neglecta hebben een voorkeur voor beschutte, mesohaliene

lokaliteiten. H. neglecta wordt gevonden op die plaatsen waar een rijke vegetatie

bestaat. Op de typelokaliteit Ajstrup bugt heeft de nieuwe soort een dichtheid van

2000 - 5000 exx./m2. H. neglecta en H. ventrosa komen dikwijls tesamen voor.in on-

geveer gelijke aantallen bij een zoutgehalte van 15 'po . Bij lagere waarden'gaat

H. ventrosa domineren.

Het is waarschijnlijk dat Hydrobia neglecta ook in Nederland voorkomt. Onze

brakke wateren met Zostera, Potamogeton sp. en draadalgen zouden ook deze soort

kunnen bevatten.
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A. Hydrobia ulvae, B. Hydrobia ventrosa,

C. Hydrobia neglecta. Kop, pigmentatie en

penispositie; daaronder de penis. Alles

naar figuren in MUUS, 1963

LB.


