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Overzicht van enkele nieuwe opvattingen

betreffende de naamgeving en plaats in de systematiek

van enkele Nederlandse land- en zoetwater mollusken

door

Henk K. Mienis

Dit blijkt helaas ce-n valse hoop geweest te zijn. Reeds eerder

heb ik op c-nige tekortkoningen in deze lijst gewezen (Mienis, 1976),
terwijl in de laatste jaren in diverse andere publicaties enige

verdere naamsveranderingen voorgesteld zijn.
In de riceste gevallen lijken deze veranderingen, hoe onwelkon

dan ook, geheel op hun plaats, echter in het geval'van' Helix

aspersa kan ik de noning van de desbetreffende auteur (Whlddn,
1976) niet delen.

De volgende naamsveranderingen heb ik in de literatuur aan-

getroffen:

037 000 Hydrobia (Hydrobia) stagnorum (Gnelin, 1791)
Da een vergelijkende studie van de anatomie van deze en

diverse andere Hydrobia-soorten, hoeft Radoman (1977: 208)
voor H. stagnorum een nieuw genus ingevoerd: Ventrosia,
zodat do juiste naam luidt: Ventrosia stagnorum (Gnelin,

1791).
" "

062600 Carychium minimum minimum Muller', 1774

062700 Carychium tridentatum (Rissc, 1826)
In een uitvoerige studie van fossiele en recente Europese

vertegenwoordigers van het genus Carychium, hec-ft Strauch

(1977) cèn overzicht gegeven hoe dit geslacht zich door de

eeuwen heeft ontwikkeld. In deze ontwikkeling zijn volgens

hen duidelijke afbakeningen op het niveau van de subgenera
te onderscheiden, hetgeen Strauch er toe heeft gebracht
Carychium minimum onder te brengen in Carychium
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strictc en C. tridentata in het subgenus Saraphia, zodat

de juiste bc-naning van onze Carychiuns nu als volgt luidt:

Carychium (Carychium) minimumminimum Müller, 1774, en

Carychium ( Saraphia) tri dentatum (Ris so, 182b).

069 700 Iphigena lineolata lineolata (Held, 1836)
Dar.r cle naar.i Iphigena verworpen is gewerden (zie hieronder),
noet deze soort nu Macrogastra (Macrogastra) lineolata

lineolata (Held, 1836) gc-noend worden.

O69 800 Iphigena rolphi (Leach, 1831) '
Waiddn "("1976': 25) hoeft er op gewezen dat Iphigena Gray,

1821 een nonen nudun is en vervangen noet worden door

Macrogastra Hartnann, 1841. Deze mening wordt gedeeld
door Nordsicck (1976: 78).
Bovendien heeft Walddn o.angetoond dat de soortnaam toege-
schreven moet worden aan Turton, 1826 die dc-ze soort als

Clausilia rolphii als eerste beschreven heeft. Daar de

Bij het verschijnen van de ”Systematische lijst van Nederlandse

recente en fossiele mollusken” (Janssen, 1975) zullen waarschijn-

lijk velen een zucht van opluchting gegeven hebben met in het ach-

terhoofd de hoop dat er nu eindelijk eens een eind gekomen is aan

de vele naamsveranderingen onder de Nederlandse mollusken.
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naan C. rolphi Leach, 1831 voorkont op de lijst van offi-

cieel aanvaarde namen, kan deze laatste verandering niet

zonder neer toe-gepast werden.. Een "beslissing door de

Internationale Commissie voor Zoölogische Nomenclatuur is

hier nccdza.kclijk.

Op grond van verder anatomisch onderzoek hoeft Nordsieck

(1977: 97) deze soort ven de overige vertegenwoordigers
van het geslacht Macrogastra afgescheiden en ondergebracht
in het subgenus Pseudovestia Nordsieck, 1977.

V_>

Op dit ogenblik luidt claaron do officiölc naan:

Macro-
gastra (Pseudovestia) rolphi

(Leach, 1831).

069 900 Laciniaria (Alinda) biplicata (Montagu, 1804)

. Qittenbergcr, Backhuys en Ripken (1970: 91) hebben er

reeds ap gewezen dat de anatomie van deze soort bijzonder
veel gelijkenis vertoont net de conchylogisch-geheel ver-

schillende Balea perversa (Linnaeus, 1758). Een verder

anatomisch en .conchylogisch onderzoek heeft Nordsieck

(1977: 98) er van overtuigd dat we de onder het subgenus
Alinda samengebrachte soorten dan ook niet van vertegen-

woordigers van het.geslacht Balea kunnen onderscheiden.

Als gevolg hiervan noot onze" bekende Laciniaria biplicata

nu helaa.s Balea biplicata (Montagu, 1804) worden genoemd,"
terwijl het genus Laciniaria gehandhaafd blijft voor uit-

heemse soorten als plicata (Braparnaud), nacilenta (Ross-
nöss1cr) en bajula (A.■Schmidt).

078 300 Helix (Cryptomphalus) aspersa aspersa Mttller, 1774
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W'aldén (l~97b) pTaatst deze" s"o~ or t in" "Kc t subgenus Cornu

Born, 1778. Hoewel Bern's naan inderdaad" de oudste is,

valt hot niet te betwisten dat de naansverandering van

Cryptomphalus in Cornu een onaanaenane en niet aan te "be-

velen iruareen is".' Vooral daar de na an Cryptomphalus alge-
noen in gebruik is en Bonn's naau geheel in het vergeet-

hoekje is geraakt. Hier heloten wij volgens hij te naken

net een klassiek voorbeeld waar de bekende 50- jaar regel

van de IC2N toegepast kan en moet worden, cn deze geheel

overbodige en zelfs verwarring stichtende naamsverande-

ring te voorkomen.

Uit "bovenstaande resulteert dat kert samengevat de volgende ver-

anderingen in de "Systematische lijst van Nederlandse recente en

fossiele mollusken" moeten werden aangebracht:

Nummer" ' Oud

037 000 Hydrobia (Hydrobia) stag-
norum(Gnelin, T7~9l)

062 600 Carychium mininum mininum
MülTer 177-4

~~~~~

062 700 Carychium tridentatum(Riss.o,
1626)

069 700 Iphigena lineolata lineola-

ta (Held, 18W

Nieuw

Ventrosia stagnorum (G-nelin,
17917""

Carychium (Carychium) minimum
minimumMuller, 1777

Carychium (Saraphia) tridenta-

tumTrTs so,~TÏÏ2bT

Macrogastra (Macrogastra) lineo-

lata lineolata (Heil, 1836)
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069 800 Iphigena rolphi (Lcach,
iïïttj

069 900 Laciniaria (Alinda) bipli-

cata biplicata(Montagu,
Tg-QVfj'

Macrogastra (Pseudovest ia )
rolphi (Lcacli", 1831) nëT~

• cle nogciykhc-icl dat deze la-

ter veranderd neet worden in

Macrogastra (Pseudovestia)
rolphii (Turton,""182b).

Balea biplicata biplicata

(Montagu, 18ÜT)

en volgens Walddn (echter door nij verworpen):

076 300 Helix (Cryptomphalus)

aspersa aspersa MUÏTcr,
T77T;

Helix (Cornu) aspersa aspersa

MïïTXër,~T?7".
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