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Helicella Obvia (Menke) en de nomenklatuurregels

door

E. Gittenberger

Omdat de meeste lezers van het CB waarschijnlijk niet vaak met

de “International Code of Zoological Nomenclature” (=ICZN) te

maken hebben, lijkt het me nuttig, zeker ook na de opmerkingen van
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In een kort artikeltje in Basteria betoogde ik (Gittenberger,

1975): a) Helicella obvia is een door Menke in 1828, niet door

Hartmann, nonenkla +orisch geldig ingevoerde naam; 1) Hartmann

noemde deze naam voor het eerst in 1842, niet in 1840. Het leek

me nodi£ om op a) en "b) te wijzen (zonder verder de- geschiedenis

van het gehruik van obvia te "behandelen), aangezien vrijwel alle

hedendaagse auteurs: A) de naam Helicella obvia gebruiken; B) Hart-

mann, 1840, als auteur en datum daarbij vermelden. Vergissing B)

wordt begrijpelijk als men weet dat Hartmann' s werk in afleveringen

verscheen, welke later tot één boek werden gebonden. Vooraan in

het boek staat 1840, maar dat heeft alleen betrekking op de eerste

aflevering. Hier moet nog aan worden toegevoegd, dat L. Pfeiffer

in 1841 de naam Helix candicans voor Menke's obvia invoerde (zon-

der zich dat zo t'e realiseren overigens). '

In het algemeen bekende handboek van Ehrmann (1933:124) wordt

met Menke (1828) geen rekening gehouden. Bij de soort H. (H.)can-

dicans (1. Pfeiffer, 1841) wordt als synoniem Helix obvia Hartmann,

1042, vermeld. In de periode na Ehrmann (1933) werd de misvatting

B) om mij onduidelijke redenen gemeengoed. De naam candicans uit

1841 moest daarbij "uiteraard wijken voor de zgn. oudere obvia uit

"1840". •
Men ging de naam obvia op grond van een verkeerde argu-

mentatie gebruiken.

Inmiddels is H
.

obvia een zeer lekende naam geworden, die in

talrijke publicaties voorkomt. Het is dan ook zinvol om die naam

op een of andere manier te redden. Zonder Menke (1828) zou dat

moeilijk gaan. Men zou in dat geval een uitvoerig geargumenteerd

verzoek aan de internationale nonenklatuurcommissie moeten richten

om H. candicans L. Pfeiffer, 1841, op de lijst van verworpen namen

te plo.atsen. De namen op die lijst mogen nooit meer worden ge-

bruikt. Op die manier zou men eventueel H. obvia Haptmann, 1842,

kunstmatig" 1
"

de oudste bruikbare naam kunnen maken. Met de publica-

tie van Menke (1828) leek evenwel een andere, zij het enigszins

geforceerde, oplossing mogelijk. Menke (1828:13) schreef bij zijn
w

—
/

opsomming van Helix-soorten: “obvia, Zgl. (H. neglecta, Hartm.)".

Mienis (1975:47b) merkt naar aanleiding hiervan op: "Of wij een

dergelijke substitutie van een onjuist toegepaste naam volgens de

huidige nomenclatorische regels nog als juist zouden aanvaarden

valt te betwijfelen". Met deze opmerking wordt terecht de nadruk

gelegd op de zwakke plek binnen de door mij gegeven interpretatie

van het “obvia-probleem ”.

Als we problenen "bij de naamgeving willen oplossen, hebben we

uitsluitend net de laatste versie van de ICZN te naken. Van be-

lang is in ons geval allereerst ICZN artikel 12, waarin te lezen

valt, dat een vóór 1931 gepubliceerde naan geldig is als hij ver-

gezeld gaat van een "indication". Wat als "indication" nag gelden,

is in artikel 16 (a) te vinden. Mijn aanvechtbare interpretatie is,

dat Menke (1828:13) bij obvia een ""bibliographic reference" (ar-

tikel 16 (a) (i)), een literatuurverwijzing dus, geeft, die uiter-

aard wel erg onvolledig genoemd moet worden: "Hartm.". De ICZN

zegt evenwel niets over de eisen waaraan een "bibliographic re-

ference" moet voldoen om als zodanig opgevat te mogen worden, ge-

lukkig méiar.
.

, _
1_. ,

Als iemand het nodig vindt om de gegeven interpretatie te be-

strijden, zal om obvia te redden aan de internationale nonenklatuur-

commissie worden verzocht om Menke's H. obvia op de officiële lijst

van geldige namen te plaatsen.

Rest mij nog op te merken dat Hartmann (1842:148) de zaak duide-

Mienis (1975), om bij wijze van voorbeeld iets nader op het gebruik

van de naam Helicella obvia in te gaan.
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lijk heeft uiteengezet. Zeker na de publicatie van Von Martens

(1891) zou rien geen problemen neer verwachten. Het ging evenwel

anders.
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