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Nogmaals Vasconiella Jeffreysiana (P. Fischer)

(uit Bretagne, Algeciras en Algerije)

door

J.J. van Aartsen

In het geval van Vasconiella is de soort, voor zover ik heb kun-

nen nagaan, uit de literatüur bekend van Capbreton (= type-locali-
teit), Messanges, Hendage, Gijon en de atlantische kust van Marokko

(tot Agadir, zie Verduin in CB 166: 44-2). Dat dé soort aan de kust

van de Golf van Biscaje niet zeldzaam is, bewijst de vondst van

enkele tientallen klepjes in gruis van Laredo (N. Spanje).
Hoewel Nordsieck het over de Lusitanische Zee heeft als ver-

spreidingsgebied wordt de soort noch door Hidalgo noch door Nobre

van de Portugese kust genoemd. Ook in de rapporten over de resul-

taten van de Porcupine-expeditie wordt de soort niet genoemd. Hoe

Nordsieck aan dit deel van het 'verspreidingsgebied komt is dan ook

niet duidelijk. Desalniettemin komt Vasconiella jeffreysiana
„

in

redelijke aantallen voor "bij Lagos (Zuid Portugal), waar" in gruis,
verzameld door ons medelid A. Zorn, enkele tientallen exemplaren
werden aangetroffen.

Een verdere uitbreiding in noordelijke richting is verzekerd

door 2 r. klepjes die ik zelf verzamelde in Z. Bretagne (Kerfany
les Pins).

Ook in de baai van Algeciras (bij Getaris) verzamelde ik zelf -

een .redelijk aantal kleppen. Deze baai wordt gewoonlijk reeds bij de

De beide stukjes van de heren Mienis en Verduin in CB 166 over

bovengenoemde soort waren mij uit het hart gegrepen. Enerzijds
omdat duidelijk werd gedemonstreerd hoe onzorgvuldig iemand als

Nordsieck met de “bekende” verspreidingsgebieden van soorten om-

springt. Anderzijds ook omdat blijkt hoé weinig zeker de versprei-

dingsgebieden en hun grenzen voor sommige soorten zijn.
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Middellandse Zee gerekend en is in de vorige eeuw o.a. door

Jeffreys vrij goed. onderzocht. Vasconiella jeffreysiana wordt

echter door Jeffreys niet genoemd".
Merkwaardiger is echter het feit, dat alle recente auteurs

zoals Nordsieck en Parenzan-het voorkomen van Vasconiella in de

Middellandse Zee volkomen negeren (of er niet mee hekend zijnl).
■foch werd,reeds in 1900 door Pallary het voorkomen van deze soort

hij Cap Falcon, dicht hij Oran (¥. Algerije) gesignaleerd. Hoewel

ik zelf niet in Oran verzameld heh, kan ik wel 1 1. en 1,r. klep

van Vasconiella melden die ik deze zomer zelf verzamelde in Sidi

Ferruck (+ 20 km W. van Algiers). Deze vondst bevestigt het :

voorkomen aan de Algerijnse kust.

Tot slot zou ik nog een opmerking willen maken over de soort

“Lepton” lepisma Mtrs. 1878. Deze soort is beschreven van

slechts 1 klep, gevonden te Algiers door de bekende verzamelaar

Joly. Leest men de beschrijving van Monterosato en vergelijkt die

met de beschrijving van de linkerklep van Vasconiella jeffreysiana
zoals gegeven door Kisch (-1958), dan lijkt het mij dat deze “Lepton”

lepisma Mtrs. 1878, heel goed een linker klep van Vasconiella

jeffreysiana zou kunnen zijn. Zeker als we bedenken hoezeer beide

kleppen verschillen en dat pas sinds 1958 bekend is dat beide

kleppen bij elkaar behoren. Uiteraard kan slechts een onderzoek

van het type-exemplaar zekerheid verschaffen.


