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Opmerkingen bij twee stukjes in Basteria

door

E. Gittenberger

Zeer korte stukjes komen bij de redactie van Basteria vaak van

pas. Het is namelijk nodig om elk verschijnend deeltje een veel-

voud van acht, desnoods vier, pagina's dik te maken. Soms lukt

dat niet zonder meer. Er ontstaan dan blanco pagina's, die toch

betaald moeten worden, wat natuurlijk jammer is. Zeer korte bij-

dragen kunnen in dergelijke gevallen mooi als opvullertjes worden

gebruikt. Voor een Nederlandse samenvatting is er dan soms geen

plaats meer. Het CB biedt hiertoe dan de mogelijkheid.

In Basteria 42 zijn twee artikeltjes verschenen, elk één pagina

lang, zonder samenvatting in het Nederlands. Onder meer omdat de

NMV voorzitter ooit beloofde de redacteuren van Basteria te zullen

verzoeken om auteurs altijd te vragen hun in een vreemde taal ge-

stelde publicaties van een Nederlandse samenvatting te voorzien,

moet er over beide stukjes nu wat in het CB worden gezegd.
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"On Helix lineata Olivi, 1792" (blz> 10). De naam Helix lineata

werd ingevoerd met een volstrekt onvoldoende beschrijving (land-

slak, genaveld) en een verwijzing naar een aantal vage afbeeldingen

(fig. 1, L-P), die waarschijnlijk op meer dan één' soort betrekking

hebben. Aangezien de noménklatuurregels helaas geen eisc-n kunnen

stellen wat betreft de duidelijkheid van beschrijvingen of afbeel-

dingen - duidelijkheid is een te subjectief begrip is de naam

Helix lineata op zich geldig, d.w.z. mag hij voor een bepaalde
soort gebruikt worden. Vroegere auteurs hebben H. lineata meestal

als een vorm van Cernuella virgata (Da Costa, 1778) beschouwd. Als

die interpretatie juist is, moe"t" "de laatstgenoemde naam, de oudste,
voor de soort gebruikt worden. Onlangs heeft Giusti (1976) echter

de meestal Cernuella jonica (Mousson, 1854) genoc-mde soort alsC.
cf lineata aangeduid (cf. betekent dat hij niet helemaal zeker van

zijn zaak is), Dit is uiteraard een verwarrende situatie waaraan

een einde gemaakt moet worden. In een eerste poging hiertoe werd

een lectotype gekozen uit de met fig. L-P afgebeelde syntypen (zie
Informatieblad 3); het met fig. 1 getekende huisje werd als zoda-

nig' vastgelegd. Het feit dat dit huisje niet in een of andere

collectie kon worden opgespoord, maakt deze keuze niet onmogelijk.

Volgens Pollonera (1888) behoort fig. L tot C. virgata, zodat H.

lineata
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tot een plaats in de zeer rijke synonymie van die soort

veroordeeld wordt (virgata is ouder). Men zou Pollonera's opvat-

ting
.

kunnen aT~ïs daar weinig aanleiding toe. -H. lineata

zou dan tot een nonen dubium (onduidelijk gefundeerde naam) worden,
waarna aan de nomenklatuur-commissie een verzoek tot plaatsing op

do lijst van verworpen namen zou volgen.

"On two nominal Ponentina species (Helicidae, Hygroniinae)"
(blz. 14). Tijdens het onderzoek aan een groot aantal syntypon van

door locard (1899) uit Portugal beschreven Helicellinac, werd ont-

dekt dat Locard zich in twee gc-vallen vergiste. Beide keren her-

kende hij kennelijk een vertegenwoordiger van het zeer slecht be-

kende genus Ponentina niet als zodanig. Aangezien iemand die een

studie maakt van Ponentina hoogstwaarschijnlijk geen Helicinellae in

zijn onderzoek zal betrokken, leek het met het oog op een eventuele

toekomstige onderzoeker zinvol om op de gesignaleerde vergissing
te wijden.


