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Het Russisch en ons onderzoek - een voorbeeld ter navolging

door

L.J.M. Butot

Bij onze studie over Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803)

en ”Hydrobia” stagnorum (Gmelin, 1791) (Bank & Butot, 1984)

stootten wij op een Russische publikatie: De functionele

morfologie van Semisalsa dalmatica Radoman, een nieuwe slak

van de Zwarte Zee (Chukhchin, 1976), waarin voor het eerst de

anatomie van het genus Semisalsa Radoman, 1974 volledig en

juist werd beschreven aan de hand van een aantal figuren.

Onze aandacht met betrekking tot de Nederlandse slak H. stag-
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Door de lezing was onze belangstelling voor het ontoeganke-

lijke artikel (Chukhchin,1976) alleen maar groter geworden.

Wij werden uit de moeilijkheden geholpen door mevr. Drs.

M.J.A. Boterenbrood, Gerard Doulaan 14, 3723 GX Bilthoven,

die het hele opstel van Chukhchin,1976 met de onderschriften

van de figuren voor ons vertaalde en daardoor voor ons toe-

gankelijk maakte.

Het werd ons toen mogelijk het genus Falsihydrobia Chukhchin,

1975 binnen de synonymie van Semisalsa Radoman,1974 te trek-

ken en de redenen daarvoor op te geven.

S. dalmatica
_

Chukhchin,1976 non Radoman, 1974 bleek iden-

tiek met S. streletzkiensis (Chukhchin,1975) en de Nederland-

se slak ”Hydrobia” stagnorum (Gmelin,1791) kon naar het genus

Semisalsa worden overgebracht.

Op andere ontwikkelingen, die van belang zijn voor de correc-

te naamgeving en systematische positie van onze Nederlandse

slak, zijn we toen niet ingegaan. Russische, Amerikaanse en

Italiaanse auteurs verklaren het Balkan genus Semisalsa Ra-

doman, 1974 identiek aan het Zuidamerikaanse genus Heleobia

Stimpson, 1865 (Davis et al.,1982; Giusti & Pezzoli,1984).

De naaste Nederlandse verwant van Semisalsa stagnorum is

Potamopyrgus jenkinsi. Beide worden als complexe soorten be-

schouwd, waarvan maar zelden mannelijke exemplaren worden ge-

vonden. Zij kunnen worden ondergebracht bij de subfamilie

Littoridininae van de Hydrobiidae, wanneer we de indeling

van Wenz,1938: Handbuch der Palaozoologie, 6(1) blijven vol-

gen .

Mevrouw Boterenbrood zond een exemplaar van haar vertaling

naar het Zoölogisch Museum te Amsterdam (Instituut voor Ta-

xonomische Zoölogie van de Universiteit van Amsterdam), waar

de afd. Malacologie de vertaling onder haar hoede nam.

Wij danken mevrouw Boterenbrood voor het toegankelijk maken

van deze Russische publikatie voor alle Nederlandse malaco-

logen. Moge alle vertalers dit voorbeeld navolgen.
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