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Storm over Algeriras - Getares

door

J. van der Linden en W.M. Wagner

Allereerst algemeen:

Materiaal:

Zonder aard en omvang van onze collecties te kennen uit Van

Aartsen enige malen de veronderstelling, dat ons materiaal ver-

bleekt dan wel juveniel zou kunnen zijn, en dat wij onvoldoende

monsters onder ogen hebben gehad.

Allereerst zou één van zijn mede-auteurs van het Algeciras-nummer,

Menkhorst, die geregeld onze gast is op huiselijke studie/deter-

mineerdagen, hem van aard en omvang van onze collecties en van

onze werkmethoden, op de hoogte (hebben) kunnen stellen. Wij heb-

ben ook veel materiaal kunnen zien uit de omvangrijke collecties

van Menkhorst, Eikenboom en ook wel van Hoenselaar en Verduin,

zodat het met de hoeveelheid bestudeerde monsters nog
wel meevalt.

Hoe gevaarlijk zulke premisses zijn, wordt in elk geval geïllu-
streerd door het feit, dat wij in Antibes heel wat witte exempla-

ren van Pisinna glabrata levend verzameld hebben: de les hieruit

is blijkbaar dat, hoeveel monsters men ook gezien heeft, het voor

niemand ooit voldoende is, zodat wat meer voorzichtigheid t.a.v.

meldingen van anderen geboden is.

"Definitiefheid": Van Aartsen's commentaar zou de indruk wekken,

dat wij in onze aanvullingen getracht hebben nieuwe soorten te

beschrijven, terwijl wij in feite slechts onze waarnemingen op

papier hebben gezet, hier en daar gelardeerd met een vraagteken

en zinsneden als "dringt zich de vraag op" of "is nog een punt

van onderzoek".

Namen: Gelukkig stelt Van Aartsen dat vrijwel (dus niet alle) be-

trouwbare auteurs Epitonium tenuicostatum als synoniem van E.

turtonis aanvaarden. Immers, op een huiselijke determineerdag in

1985 maakte Menkhorst, blijkens de aantekeningen in het kaart-

systeem van één onzer, dat onderscheid nog wel (zij het, met de

toevoeging dat veel auteurs dat niet meer doen). Zolang de stand

van zaken onder de experts dusdanig is, is van een "opmerkelijke

stellingname" uiteraard geen sprake, laat staan van de noodzaak

van een "uitgebreide rechtvaardiging" in het CB.

Literatuur : Wat de "afwijkende exemplaren" in monsters Alvania

subcrenulata betreft, hebben wij inderdaad de publicatie van

Van Aartsen in La Conchiglia gemist. Het blijft moeilijk, alle

relevante literatuur te "vangen", getuige bijvoorbeeld de recente

Onze ”Aanvullingen op Soortenlijst en Notities” (CB no. 237:

310-314) hebben bij één der auteurs van het ”Algeciras-nummer,

Van Aartsen, gezien de stijl van zijn reactie (CB no. 239: 355-

358) een commotie verwekt, waarvan de oorzaak ons volslagen on-

duidelijk is. Hoewel het slechts onze bedoeling was in het CB

enige nieuwe feiten aan de inhoud van het ook door ons hoog ge-

prezen Algeciras-artikel toe te voegen, en geenszins om een heil-

loos gehakketak over details uit te lokken, voelen wij ons nu

toch verplicht een aantal punten in Van Aartsen's commentaar

recht te zetten.
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publicatie van Van Aartsen en Van der Linden over Alvania go-

thica.

Vindplaatsen: Het ontgaat ons volkomen, waarom Van Aartsen het

kennelijk wel relevant acht, in het Algeciras-nummer te vermel-

den, dat Jujubinus ruscurianus ook van Fuengirola, drie Alge-

rijnse locaties en Tanger bekend is, maar het irrelevant vindt,
dat wij vermelden, dat de soort algemeen in Antibes (en omge-

ving) voorkomt.

Het belang van een dergelijke mededeling moge duidelijk worden

uit de ervaringen van één onzer (J.v.d.L.) ,
die als vrijwillig

medewerker van het Zeebiologisch Museum te Scheveningen regel-

matig bezoekers met determinatie-problemenontvangt. Het is hem

gebleken, dat het Algeciras-nummer voor velen een grote stimu-

lans is voor het verzamelen en bestuderen van juist de kleinere

soorten. Beginners (en die niet alleen) blijken b.v. uit de me-

dedelingen over de vindplaatsen van J. ruscurianus in het Alge-
ciras-nummer de conclusie te trekken, dat de soort alleen in

het uiterste westen van de Middellandse Zee voorkomt, en dat der-

halve de door hen elders gevonden Jujubinus-soort niet J. rus-

curianus kan zijn.
Van meer inhoudelijk belang nu het volgende:

Tricolia spec.: Sinds enige tijd zijn wij bezig met een studie

van het genus Tricolia, en met name van de T. pullus groep.

Hiervoor hebben we de beschikking over een groot aantal monsters

(deels van grote omvang), zowel Atlantisch, Lusitanisch als uit

de Middellandse Zee, waaronder veel levend materiaal en juve-
niele vormen, waar onze belangstelling bijzonder naar uit gaat.

Het aantal bestudeerde en deels gemeten exemplaren zal dichter

bij de 10.000 dan bij de 1.000 liggen.
Tricolia tingitana bereikt een afmeting van tussen de 1,5 en 2

mm en is van ongeveer dezelfde kleur als veel T. pullus
.

Daarom

zouden juveniele T. pullus verward kunnen worden met volwassen

T
.

tingitana, ware het niet dat een T. pullus van 1,5 a 2 mm een

totaal anders gevormde navel heeft. Beter gezegd: een T. pullus

van meer dan 1,5 mm heeft al bijna geen navel meer: die is al-

lang dichtgegroeid tot een onbeduidend groefje, als dat al niet

volledig verdwenen is, terwijl die van T
.

tingitana een vrij

wijde "voor"-achtige spleet is.

Alleeh bij een nog veel kleinere T. pullus ,,
minder dan 1 mm, von-

den wij regelmatig (hoewel zeker niet altijd) een open navel-

spleet, weliswaar anders gevormd, maar van vergelijkbare grootte

als die van T. tingitana.

Op grond van bovenstaande overwegingen hebben wij de gedachte,

dat de "kleine bruine Tricolia' s" juvenielen zouden zijn, ver-

worpen .

Skeneopsis planorbis/Skeneopsis sultanarum:i: Wij hebben noch im-

pliciet, noch anderszin, geschreven dat de door ons gevonden af-

wijkende exemplaren van Skeneopsis ,
S

. planorbis zouden zijn:
"In het bijzonder zijn juist sommige, en niet eens zo weinige,

exemplaren van Skeneopsis planorbis (?)uit Getares .." en: Al

het bovenstaande in beschouwing nemend dringt zich de vraag op

of de behandeling van deze groep door Gofas wel juist geweest

is, en of die mogelijk niet een revisie verdient'

In het rond Algeciras gevonden gruis troffen wij schelpen aan,

die wij voor de lezer "gewone" S
.

planorbis zullen noemen, en
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van S. sultanarum. Het lijkt nuttig, hier de originele beschrij-

ving van de auteur van S. sultanarum. Serge Gofas, ter hand te

nemen: "Révision des Skeneopsis Européennes et Nord-Africaines
,

avec description d'une espece nouvelle". Onder de discussie ho-

rende bij de nieuwe soort lezen wij: ”S. sultanarum est distm-

guée de S. planorbis par (1) la striation spirale(2) l'accrois-

sement des tours plus lent en par suite l'ombilic plus ouvert et

(3) la coloration caracterisée par une zSne plus pale a la peri-

phérie, jamais la série de taches de S
. planorbis ”.

Aangezien wij nu ook schelpen hebben gevonden (S . planorbis ?)

die, behalve de spiralen, voldoen aan alle andere door Gofas ge-

noemde criteria voor S. sultanarum, leek het ons nuttig dit op

te merken, in de hoop dat ook anderen aan deze zaak aandacht zou-

den besteden. Uiteraard betreffen deze waarnemingen voldoende,

goed materiaal.

Cingula alleryana: In verband met onze publicatie (Basteria,51:

59-61, 1987) over de nieuwe soort Cingula antipolitana,, hebben

wij een uitvoerige studie gemaakt van vele monsters C. alleryana,

omdat deze enigszins verwant is aan C
.

antipolitana.
_

Het enige

uit Algeciras afkomstige exemplaar, uit de collectie van Menk-

horst, waar we over beschikten, miste de kenmerkende zwarte stip

op de top, en we stelden, met Menkhorst, vast dat het C. gitten-

bergeri was. Wij achtten het zinvol hierop te wijzen, omdat, zo-

als vermeld in onze publicatie over C. antipolitana, wij een aan-

tal monsters C. alleryana. (?) onder ogen hebben gehad, waarin die

zwarte stip bij sommige, of alle, exemplaren ontbrak, terwijl de-

ze schelpen toch ook duidelijk niet tot de soort C. gittenbergeri

behoorden. Hierover is het laatste woord waarschijnlijk nog niet

gezegd: we hopen dat deze opmerkingen van enige waarde zijn voor

andere in deze groep geïnteresseerden.
Nodulus

,
Onoba:: Wij hebben in het bestek van ons artikeltje, in-

derdaad slechts enige zeer (te?) algemene kenmerken gegeven voor

het onderscheiden van de besproken soorten. Wat, bij
de door Warén afgebeelde

Nodulus,
N. contortus en de dreggende markies be-

treft: die mededeling ontleenden wij aan Verduin, die ons heeft

doen weten hierover contact met Van Aartsen te hebben opgenomen.

Verduin heeft de betreffende schelp in handen gehad en op het e-

tiket staat duidelijk ”Doria”: we laten het ontrafelen van deze

kwestie echter gaarne aan de beide heren over.

Wij willen besluiten met Van Aartsen op zijn laatste punt gerust
te stellen: we zijn, ongeacht wat wie dan ook hoopt, van plan ons

werk voort te zetten. Wij van onze kant hopen wel oprecht, dat

een reactie als die van Van Aartsen op ons artikeltje allen, die

zichzelf nog niet als een "expert" (wat dat dan ook mag betekenen)

durven te beschouwen, er niet van zal weerhouden hun waarnemingen

en gedachten in het CB van hun N.M.V. te publiceren.


