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Algeciras - Getares

door

J.J. van Aartsen

Van der Linden en Wagner geven echter ook enkele kanttekeningen,

ten dele (zeer) kritisch, die uiteraard enig commentaar mijner-

zijds oproepen. Ook hier geldt: Wat jammer, dat we hierover niet

even vooraf met elkaar konden overleggen. Immers de notities van

de beide heren bevatten alle kenmerken van groot enthousiasme,

maar helaas nogal onvolledige kennis van zaken. De opmerkingen van

de beide auteurs zijn daardoor van een "definitief-heid", die de

mogelijkheid tot discussie bij voorbaat lijkt uit te sluiten.

Toch wil ik in het volgende een poging doen, althans enkele

opmerkingen te relativeren resp. te corrigeren. Ten behoeve van

de lezers maak ik de kanttekeningen in dezelfde volgorde als die,
waarin zij door V.d.Linden en Wagner zijn gemaakt.

Allereerst dan de soortenlijst:
Hierin worden Epitonium tenuicosta (Michaud, 1829) en Epitonium

turtonis (Turton, 1819) als twee aparte soorten vermeld, terwijl

vrijwel alle betrouwbare malacologen de eerste als synoniem van

de tweede aanvaarden. Hier wordt met geen woord over gerept in

de 'Notities', terwijl een zo opmerkelijke stellingname m.i. een

uitgebreide verklaring rechtvaardigt.
We komen nu bij de notities:

019 Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868). Het feit, dat deze

soort ook nog elders (bijv. Antibes) voorkomt, is op zich interes-

sant, maar voor de mollusken-fauna van Algeciras-Getares niet re-

levant
.

Tricolia-spec. De discussie, die beide auteurs voeren n.a.v.

"een kleine Tricolia-soort
”, rechtvaardigt het vermoeden, dat het

hier gaat over een aantal juvenielen. Immers vrijwel alle bekende

Tricolia-soorten vertonen een open navel (spleet) met daaromheen

spiralen of zijn zelfs geheel spiraalgestreept in juveniele vorm.

In hoeverre de door V.d.Linden en Wagner beschreven exemplaren
van juvenielen van Tricolia pullus afwijken, krijgen we echter

niet te horen.

In het juli-nummer van het CB (237: 310-314) geven J.v.d. Linden

en W.M. Wagner een aanvulling op de soortenlijst voor Algeciras -

Getares, zoals deze in de ”Algeciras-uitgave” van Basteria is ge-

publiceerd. Als een van de auteurs van die uitgave deed het mij

uiteraard goed te kunnen vaststellen, dat al het werk voor het pu-

bliceren hiervan kennelijk nut heeft (gehad). Het is daarom extra

jammer, dat de schrijvers niet de moeite hebben genomen om even

met mij of een van mijn medeauteurs contact op te nemen. Ze had-

den dan kunnen vernemen, dat wij reeds over een lijst beschikken

van aanvullingen op respectievelijk verbetering van genoemde publi-

catie. Het ligt in de bedoeling om van al deze gegevens te zijner

tijd een aanvullende publicatie te maken. Dit lijkt mij beter, dan

het publiceren van slechts een paar aanvullingen, waarvan er bo-

vendien al een aantal bekend is.
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058/059 Skeneopsis planorbis (Fabr., 1780)/ S. sultanarum Gofas,

1983. De hieraan gewijde aantekeningen gaan (zij het impliciet)

uit van de veronderstelling, dat ook grote, relatief platte exem-

plaren van Skeneopsis, die glad zijn, tot de soort planorbis ge-

rekend moeten worden, wegens het ontbreken van spiralen. In de

eerste plaats moeten we natuurlijk zeker zijn van het feit, dat

de voor sultanarum "karakteristieke" spiraalsculptuur inderdaad

ontbreekt en niet is afgesleten (wat naar mijn eigen ervaring

vaak optreedt). In dit opzicht kan m.i. niet vaak genoeg benadrukt

worden, dat deze sculpturen slechts aan (bijzonder) vers materiaal

kunnen worden vastgesteld. Maar zelfs al zouden geen spiralen wor-

den aangetroffen, dan nog blijft de vraag of de relatief platte

vorm, gecombineerd met een grootte in de buurt van de 2 mm, tot

sultanarum gerekend moet worden, een soort, die dan al dan niet

spiraalgestreept kan zijn, of dat het kenmerk "spiraalstreping"

een eerste prioriteit dient te hebben. Overigens dienen we niet

uit het oog te verliezen, dat alle betrokkenen binnen de Skeneop-

sis-exemplaren in Algeciras een grotere variabiliteit vaststellen

dan elders. Behalve de normale variaties in kleurpatroon, zoals

nog eens door V.d.Linden en Wagner beschreven, komen ook exempla-

ren voor, die behoren tot een vorm, die Gofas in 1983 de naam sul-

tanarum gegeven heeft.

Het is blijkbaar niet genoeg bekend, dat de data resp. jaren

van publicatie, zoals deze gedrukt voorkomen in boeken en tijd-

schriften, lang niet altijd de juiste zijn. In het geval van

Bollettino Malacologico (Milano) zijn reeds jarenlang de laatste

nummers voor jaar X in feite pas gepubliceerd in jaar X + 1.

Gofas' artikel in Bolletino 18 (9-12) voor sept.-dec. 1982 werd

gedrukt in januari 1983, zoals op de omslag van het desbetreffen-

de tijdschriftdeel valt te lezen en in Nederland ontvangen in fe-

bruari 1983. Een lijstje van exacte publicatie-data hoop ik in

een van de volgende CB's te kunnen geven. Een historisch voorbeeld

is nog het bekende artikel van Arthur Adams over Nassariidae in

de Proceedings of the Zoological Society London voor 1851. Het

grootste deel van dit artikel werd pas gepubliceerd in 1852, ter-

wijl de laatste twee pagina's in 1853 verschenen! Het "uitvinden"

van de correcte publicatiedatum blijkt ook heden ten dage niet zó

eenvoudig te zijn.

068 Nodulus contortus (Jeffreys, 1856). De gegeven beschrijving

van de door V.d.Linden en Wagner onderscheiden "soorten" N. con-

tortus en de recent beschreven N. spiralis V.d.Linden, 1986 is

op zijn zachtst gezegd onvolledig. Genoemde auteurs schrijven:

"Kan thans worden gesplitst in de kleine gladde soort met navel,

Nodulus contortus, en de grotere, zonder navel, maar met spiralen.
Nodulus spiralis V.d.Linden". Zonder hier uitputtend te discus-

siëren over de vraag of we hier nu inderdaad met twee soorten te

maken hebben, stel ik vast, dat materiaal van vele tientallen

vindplaatsen, verspreid over het grootste deel van de Middellandse

Zee, laat zien, dat:

1) verse of althans redelijk geconserveerde exemplaren van N.

contortus (evenals de type-exemplaren) altijd spiraalstreping
vertonen. Dat is trouwens ook te zien op afbeelding 2a in het ar-

tikel van V.d.Linden in Basteria 50: 192 (1986).
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2) De navel is uiterst variabel, van vrijwel afwezig tot een

vrijwel scalaroïde laatste winding in de vorm, die ook Van

der Linden tot N. contortus rekent.

3) Die relatief weinig voorkomende, slankere vormen, die voor-

lopig tot de vorm spiralis gerekend kunnen worden, zijn niet

altijd groter, dan de bijbehorende N. contortus van dezelfde

vindplaats!

4) Als laatste valt het feit op, dat de vorm spiralis steeds sa-

men met contortus wordt gevonden (althans in de zes è zeven

vindplaatsen, die mij tot nu toe bekend zijn), terwijl het voor-

komen van uitsluitend de spiralis-vorm mij (nog) niet bekend is.

Hoe V.d.Linden aan de suggestie komt, dat het door Warén afgebeel-

de exemplaar van N. contortus door de markies James Doria in

Spetse (Griekenland) gedregd zou zijn, is mij niet duidelijk. De

originele beschrijving geeft als type-locatiteiten: "Genova, Fo-

ei, Sestri Levante and Spezia..." allemaal plaatsen aan de Noord-

italiaanse Middellandse-Zeekust en het afgebeelde exemplaar moet

zeker tot de syntypen gerekend worden.

077 Cingula alleryana.. . Ik wijs er op, dat de exemplaren, in het

bezit van een van de (andere) auteurs, wel degelijk tot de

soort C. alleryana behoren.

Onoba striata (Montagu, 1803). Het bekende feit, dat de naam O.

striata (Montagu, 1803) wegens preoccupatie niet gebruikt mag

worden en daarom reeds in 1932 door Winckworth is vervangen door

O. semicostata (Montagu, 1803) onder welke naam deze soort tot

op heden bekend is, is de auteurs blijkbaar ontgaan.

De mededeling, dat de "vouwachtige" ribjes aan de bovenzijde van

de windingen slechts bij deze soort en niet bij de, er erg op

lijkende, Onoba aculeus (Gould, 1841) voorkomt, is gewoon onjuist.
Materiaal van voldoende verschillende vindplaatsen laat zien,

dat, hoewel zeldzaam, ook bij O. aculeus
_

dit soort ribjes soms

wordt aangetroffen. Dit is met name op het type-exemplaar te zien.

Ook andere exemplaren van de kust van Massachusetts vertonen het

verschijnsel soms. Europese vindplaatsen van min of meer geribde
O. aculeus zijn eveneens bekend. Het enige duidelijke kenmerk is

m.i. de vorm en grootte van de embryonale windingen, hoewel ook

hier nog enige voorzichtigheid geboden is, zoals Warén heeft aan-

getoond.

084 Pisinna glabrata (V.Mühlfeldt, 1824). De kleur van niet levend

verzameld materiaal kan verbleekt zijn. Het onderscheid tussen

"witte" schelpjes en schelpjes, die wit waren, ook toen het dier

nog leefde, is buitengewoon moeilijk te maken. Mijn persoonlijke
indruk is in elk geval, dat de lichtgekleurde schelpjes van stran-

den in het merendeel van de gevallen eenvoudig verbleekt zijn.

Alvania subcrenulata. Met opzet is geen auteur genoemd. Van der

Linden en Wagner noemen Schwartz, 1869. Waar dit op slaat, is niet

duidelijk. Het lijdt echter geen twijfel, dat niet Schwartz, niet

Weinkauff en niet Appelius, maar B.D.D. als auteurs van deze soort

moeten worden beschouwd.
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Een en ander is te lezen in V.Aartsen - La Conchiglia 14 (160,

161): 16-17 (1982), waarin eveneens de door V.d.Linden en Wag-

ner genoemde, van subcrenulata afwijkende vorm, wordt aangekon-

digd. De vorm zal overigens binnenkort als nieuwe soort worden

gepubliceerd door V.Aartsen, Oliverio en Amati. Hoofdprobleem

was, dat eerst nauwkeurig gedefiniëerd moest worden, wat eigen-

lijk precies A. subcrenulata B.,D. & D., 1884 is. Om deze reden

is de soort ook niet in het Algeciras-nummer opgenomen,
hoewel

daar niet zeldzaam en van zeker 20 verschillende andere vind-

plaatsen bekend.

Caecum cuspidatum. Chaster, 1896. Na hernieuwde bestudering van

de (3) type-exemplaren van Chaster, alsmede van al het materiaal,

dat bekend is van de Atlantische kust, lopend van Jersey en de

Franse westkust, Noord-Spanje, Algarve, Cadiz, Tarifa, Algeciras,

Tanger, Algerije, de Franse Middellandse-Zeekust tot aan de Is-

raëlische kust toe, lijkt mij nog steeds slechts één conclusie

mogelijk: C. cuspidatum is een vorm, die binnen de variatie-

breedte van C. clarkii Carpenter, 1858 valt en dient derhalve als

synoniem daarvan beschouwd te worden. De variabiliteit van zowel

septum als buis-lengte en buis-doorsnede zijn bij Caecum-soorten

bijzonder groot!
Dit is niet alleen mijn mening, maar werd reeds door De Folin -

Les fonds de la mer 1, pl. 15, figs. 11-14, zo opgevat en deze

opvatting wordt eveneens gedeeld door de "wereldspecialist"
Donald Moore, hetgeen op zich niets bewijst, maar wel tot enige

voorzichtigheid maant.

Aclis (Graphis?). De hier gegeven beschrijving doet sterk denken

aan de van dieper water bekende Graphis gracilis (Jeffreys, 1884)

of mogelijk ook de verwante Graphis striata (Jeffreys, 1884).

Tot slot:

Het is niet mijn bedoeling op alle slakjes zout te leggen. Daarom

slechts enkele opmerkingen. Ik hoop, dat V.d.Linden en Wagner

doorgaan met hun werk, maar ik hoop bovenal, dat zij de moeite

zullen nemen om materiaal van vele, over het gehele verspreidings-

gebied van een soort voorkomende, vindplaatsen te bestuderen,al-

vorens weer met dit soort stellige beweringen te komen.

VOOR U GELEZEN:

Ons bestuurslid, Rob G. Moolenbeek, haalde dit jaar tot tweemaal

toe de krant met een artikel over een Caraïbische reis met de

Plancius:

1. NRC, 18.04.'87: p.2. Honderdvijftig kilo Antilliaans schelpen-

gruis
2. De Telegraaf, 17.09.'87: p.4. Schelpen zoeken.


