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VOORLOPIGE NAAMLUST VAN DE MARIENE MOLLUSKEN EN
DE REGELMATIG LANGS DE KUST VAN NEDERLAND EN
BELGIË AANGESPOELDE SCHELPENSOORTEN - ONDER RE-
DAKTIE VAN J.P.H.M. ADEMA, R.H. DE BRUYNE EN
F.A. PERK.

Inleiding
* t

IN 1988 verscheen van de hand van R.A. Bank de officiële
lijst met Nederlandse namen voor de inheemse landslakken
en binnendijks levende watermollusken. In navolging daar-
van nu een lijst met voorstellen voor de mariene soorten.
De genoemde namen zijn uiteraard verre van definitief en
worden hierbij slechts ter overweging aangeboden. Evenals
het geval was bij het tot stand komen van de lijst van
Bank is het onze bedoeling een discussie op gang te bren-
gen, waarna uiteindelijk een definitieve lijst kan worden
samengesteld. De publikatie van deze voorlopige naamlijst
moet dan ook vooral worden gezien als een verzoek tot me-
dewerking aan de leden van de Nederlandse Malacologische
Vereniging, de Strandwerkgemeenschap van de K.N.N.V.,
N.J.N. en A.C.J.N. en de Belgische Strandwerkgroep en an-

. *

dere geïnteresseerden en belanghebbenden.
Toelichting bij de voorlopige naamlijst.

De voorbereiding van de mariene lijst heeft veel tijd ge-
kost. Behalve de al door Bank (1988) in zijn inleiding
aangehaalde redenen voor vertraging, bleek het samenstel-
len van een mariene lijst nog aanzienlijk meer problemen
op te leveren dan al het geval was bij de land- en zoet-
waterlijst. Zo bleek het erg moeilijk een bevredigend ant
woord te vinden op de vraag welke soorten wel en welke
niet in de lijst moesten worden opgenomen. Waar leg je
bijvoorbeeld de faunagrens; m.a.w. welke soort behoort tot
de Nederlands/Belgische fauna en welke niet? Worden alleen
soorten opgenomen die levend kunnen worden aangetroffen,
zogenaamde 'autochtone soorten', of ook soorten waarvan
voornamelijk of uitsluitend de lege schelpen aanspoelen?
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En wat te doen met fossiele, aangevoerde en/of zeldzame
soorten? Na lang wikken en wegen en overleg met diverse
personen is voorlopig het volgende besloten:

Opgenomen werden alle soorten waarvan onomstotelijk vast
a <

staat dat ze in Nederland en België levend voorkomen in
natuurlijke milieu's (categorie R in de lijst van A.W.
Jansen uit 1975: de zogenaamde 'autochtone soorten').
Verder is gekozen voor het opnemen van alle soorten waar-
van in het hele kustgebied tussen Rottum en De Panne min
of meer regelmatig exemplaren en/of schelpen op het strand
en in aanspoelsel te vinden zijn. Hierdoor komen in de
lijst ook een aantal typische 'fossielen' voor,voorname-
lijk afkomstig uit holocene en jong-pleistocene bodemlagen
(Eemien). De betreffende soorten spoelen immers langs de
gehele kust aan en kunnen daardoor worden gerekend tot de
Nederlands/Belgische mariene (schelpen-)soorten. Uiterst
zeldzame soorten waarvan slechts één of enkele malen exem-
plaren of schelpen op of nabij de kust werden aangetroffen
zijn in principe weggelaten, evenals soorten die met wier-
bossen en andere drijvende of in het water zwevende voor-
werpen van buiten het vastgestelde gebied werden aange-
voerd.

Bij de keuze van de Nederlandse namen is zoveel mogelijk
de door Bank (1988) beschreven werkwijze gevolgd. Daarbij
hebben we vooral het 'ingeburgerd zijn' van een naam zwaar
laten wegen, evenals de toegankelijkheid en de versprei-
ding van de literatuur waarin de betreffende naam voorkomt.
In een aantal gevallen bleken voor een bepaalde soort twee
namen in gebruik te zijn, reden om ze (voorlopig) beide te
handhaven.

Hoewel tegenwoordig ook bij de Nederlandse naamgeving vaak
wordt overgegaan tot een binaire nomenclatuur, is dat in
deze lijst met opzet nog niet doorgevoerd. Het voert ons
inziens tamelijk ver om bij sterk ingeburgerde namen als
de Tapijtschelp, Oester, Mossel en Kokkel het toevoegsel
'gewone' te gaan gebruiken. Ook dit is een punt ter discus-
sie. Soorten die in de lijst van Bank (1988) wel een derge-
lijk voorvoegsel hebben gekregen, zijn vanzelfsprekend on-
veranderd overgenomen.
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Een aanzienlijk probleem vormden de soorten waarvoor in de
literatuur geen Nederlandse naam voorhanden was. zoals
eel naaktsÏakken en kleine soorten uit schelpgruis. Voorv

een aantal van deze soorten hebben we, ondanks de hieraan
bonden"nadelen, getracht een acceptabele naam te be-ver

denken:"Bij een aantal soorten is_dat^echter (nog) niet
^A^^r°Se^£e^e
lijst nog een aantal andere symbolen gebruikt. De betekenis
daarvan is als volgt:

(L) : naam afkomstig uit de literatuur. In veel gevallen
ingeburgerd en niet aan veranderingen onderhevig .

(V) : voorgedragen/voorgesteld; een nieuwe naam .

: twijfelgeval - voor de wetenschappelijke naam:?
9moet de-soort wel in de lijst worden opgenomen';

: twijfelgeval - voor de Nederlandse naam: de naam?
.

is voor verbetering vatbaar.

De symbolen kunnen ook door elkaar gebruikt zijn.
Na de lijst met voorstellen volgt een appendix met de soor-
ten die om diverse redenen niet in onze lijst zijn opgeno-
men, maar waarvan wel een Nederlandse naam in de literatuur

rdt vermeld. Het zijn vaak soorten die zeker niet tot hetwo

Nederlands/Belgische faunagebied behoren of uiterst zeld-
zaam zijn. Ze worden genoemd om u in de gelegenheid te stel-
len de selectie te controleren en eventueel van commentaar
te voorzien.

Wij hopen dat u de lijst kritisch wilt doornemen en eventu-
eel commentaar, aanvullingen en verbeteringen aan ons door-
geeft. De op een later tijdstip te verschijnen definitieve
lijst zal een complete inventarisatie van alle in de lite-
ratuur aangetroffen namen bevatten, met_verwijz.ng_naar de
betreffende boeken en tijdschriften. Ook de volledige we-
tenschappelijke naam, auteur en het soortnummer (naar
Janssens, 1975) zullen daarin worden opgenomen .

Commentaar te richten aan: J.P.M.H. Adema

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
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Commentaar te richten aan:
J.P.M.H. Adema

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
Postbus 9517
2300 RA Leiden
tel.: 071-143844
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N.V.D.R. : De bijgevoegde soortenlijst steunt eigenlijk op
de situatie in Nederland. Aan een kritische eva-
luatie betreffende eventueel toe te voegen soor-
ten van uit Belgische hoek wordt gewerkt.
Waar echter iedereen kan aan meewerken, is het
verzinnen van goede Nederlandse namen. Sommige
namen in de lijst getuigen van een gebrek aan
inspiratie. Het is misschien geen slecht idee de
Belgische inbreng te bundelen. Voorstellen kun-
nen altijd naar de redactie gestuurd worden!f-
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Voorlopige naavlijst van in Nederland voorkomende mariene mollasken
PissebeSkevers lak (L)Leotochiton ellus

Lepidochitona £l reus Asgrauue keverslak (L)
Rwe keverslat (V)? Acanthochitona crinitu
Parelmoerneut1 (V)Nucula itido

Nucul nucleu Ovale parelmoerneut (V)
Melkwitte arkschelp (L)l

St arca actea

GlYcymeris alvcvmeris Kamschelp (L)
Mossel (L)Mytllus. edulis

? tilus ïf~- aanoorovincialis Krombekaossel (L)
usculus costulatus Platte streepschelp (V)

Musculu^ discors ' Gebochelde streepschelp (V)

Musculus umidus Gemarmerde streepschelp (L)

odiolus phaseolina Kleine paardemossel (V)

? Modiolus. b batu Bebaarde paardeaossel (V)
Paardemossel (L)Modiolus odiolus

Aquipecten ooercularis Vijde mantel (L)
Bonte mantel (L)9

Ch s varia
innites distortus Gebochelde mantel (V)

? Pailiolum tiaerinum Tijgerpels (L)
Grote mantel (L)^

ecte maximus
PaardezaSel (L)omia ephiooium

Schilferige dekschelp (L)Pododesmus uam a

Pododesmus uamula. forma ac ata Stekelige dekschelp (L)

Pododesmus oatelliformis Manteldekschelp (V)
Groene dekschelp (V)Pododesmus scruama

iman losc bi Scheve vijlschelp (V)
Kleine vijlschelp (V)Limatula sulcata

Japanse oester (L)l

Crassostrea stiaas. (L)Crassostrea anaulata Portugese oester
Amerikaanse oester (L)l t

? Crassos^t^ea virainica
Oester tL)Ostrea edulis Noordse lucina (V)t»

Luc oma orea

Ludnella divaricata Dubbeltjesschelp/Vingerafdrukje (L/L)
Pvoorstel? (V)? h as i a il uosa

»

?voorstel? (V)Diplodonta rotundata
Korstaosmosselt j e (V)it

asaea rubra
Holtemosselt je (V)Kej_lla suborbicularis

Tweetandaiossel t je (L)Mvsella bidentata
Tellimxa ferruainosa Zeeklitaosselt je (L)

(V)
? star sulcata ? Breedgeribde astarte

Kleine astarte (L)GoodaUia. trianaularis
? Driehoekige astarte (V)9

? Tri nta montagui
Acanthocardia. aculeata Grote hartschelp (V)

hcanthocardia chi a Gedoomde hartschelp (L)

Acanthocardia. tuberculata Geknabbelde hartschelp (V)

Snhaerocardium paucicostatun ? Dunne hartschelp (V)
Kokkel (L)Cerastoderaa edulg,

Brakvaterkokkel (L)Cerastoderma alaucum
Scheve kokkel (L)Parvicardium exiauum
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? Parvicardium scabrum Geschuilde hartschelp (V)
Laevicardium crassum Noorse hartschelp (L)
Mactra corallina cinerea Grote strandschelp (L)
Spisula elliptica Ovale strandschelp (L)
Soisula o Stevige strandschelp (L)

l

Spisula subtruncata Halfffeknotte strandschelp (L)
Lutraria lutraria Otterschelp/Ovale slijkschelp (L/L)
Solea marginatus Uesschede (L)
Ensis arcuatus Grote zwaardschede (L)
Ensis ensi Kleine zwaardschede (L)
Ensis mina Klein tafelaesheft (L)
Ensjs phaxoides Glanzende zvaardschede (V)
Ensis siliqua Groot tafelaesheft (V)
Ensis^ americanus/di c us Amerikaanse zwaardschede (L)
Phaxas pellucidus Sabelschede (L)
abulina fabula Rechtsgestreepte platschelp (L)

Angulus tenuis Tere platschelp (L)
donacinus Stralende platschelp (V)

Angulu e s Kleine platschelp (L)
? ftrcopagia crassa ? Geribde platschelp (V)

Macoma balthica Nonaetje (L)
Donax vittatus Zaagje (L
Sari fervensis ? Far-Oer schelp (V)
Scrobjcularia lana Platte slijkgaper (L)
Abra alba Vitte dunschaal (L)
Abra prismatica Prismatische dunschaal (L)
Abra nuis Tere duaschaal (L)
Mvtilopsis leucophaeta Brakwatermossel (L)
Arctica islandica Noordkroap (L)
Venus verrucosa Vrattige venusschelp (L)
Dosinia exoleta Artemisschelp (L)
Dosinia lupinus lincta Dichtgestreepte artemisschelp (L)N

Venerupis aurea aurea Gouden tapijtschelp (V)
Venerupis aurea senescens Fossiele tapijtschelp (L)
Venerupis decussata Getraliede tapijtschelp (V)
Veneruois rhoaboides Gladde tapijtschelp (V)
Venerupis senegalensis Tapijtschelp (L)
Chamelea allina striatula Venusschelp (L)
Mercenaria aercenaria Amerikaanse venusschelp (V)
Timoclea ovata Ovale venusschelp (V)
Mvsia undata ?voorstel? (V)
Petricola Ehaladifornis Amerikaanse boormossel (L)
Arenomya arenaria strandgaper (V)
Mva truncata Afgeknotte straadgaper (L)

? Sphenia binghami Kleine (?strand-)gaper (V)
Corbula ibba Korfschelp (L)
Gastrochaena dubia Steenboorder (L)
Hiatella arctica Noordse rotsboorder (L)
u jeïfreysi Geplooide rotsboorder (L)l

Barnea parva Kleine booraossel (V)
Barnea candida Vitte booraossel (L)
Pholas dactylus Pholade (L)
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irfaea c ata Ruwe boormossel (L)

Psiloteredo megot Scheepsworm (L)
edo nav IS P aa l worm (L)t

Nototeredo norvauica Noorse paalworm (L)

hracia oapyracea Papierschelp L)

DentaUum enta s Gladde olifaatstaad (V)t

Dentalium u are Geribde olifantstand (V)

Diodora apertura Sleutelgathoren (L)
Ac ea virginea Schoteltje (L)

Helcion oellucidum Blauvgestreepte schaalhoren (V)
? Patell ulyssiconensis Suwe schaalhoren (V)
? Patell d ressa Platte schaalhoren (V)

p la vulgata Schaalhoren (L)

Gibbula tumida Opgezwollen tolboren (V)
? Gibbula magus Geknabbelde tolhoren (V)

Gibbula cineraria Asgrauwe tolhores (L)
Calliastoma zizvphinum Priktolhoren (L)
Circutus. striatus Platte cirkelslak (V)

Scheefhoren (L)L una vincta
/ Kleine scheefhoren (V)acun arva

? Grote scheefhoren (V)Lacuna crassior.

enoti pallidula Bleke scheef horen (L)
Littonna litt Gewone alikruik (L)
Littgrina obtusata Stompe alikruik (L)
Littorina mariae Platte alikruik (V)
Littp^ma. saxatilis Vale Alikruik/Donkere alikruik (V)

Littorina rudj.s Ruwe alikruik (L)
Liitorina tenebrosa Vale alitruik/Brakwater alikruiKt (V)
Littonna nigrolineata Zuartgelijnde alikruik (V)
Littorina neritoides Kleine alikruik (L)
Littorina rcana (Eier-)Iievendbarende Alikruik (V)
Hvdrobia negle a Vergeten drijf horen (V)

drobia ventrosa Opgezwollen drijfhoren/Brakwaterhorentje (V/V)
Semisalsa staanorum Basters' drijfhoren (L)

Peringia ulva Kadslakje (L)
Potamopyrgus. antioodarun Jenkins' brakwaterhorentje (L)
Potainopxraus. antioodarum f. £arin Gekield brakuaterhorestje (V)
Alvania la a Melkwit drijfhorentje (L)

Onoba semicostata Gordelslakje (L)
Onoba aculeus Slank gordelslakje (V)
Ci uia semistriata Gestreept drijfhorentje (V)

Risso membranacea Vliezig drijfhorentje (L)
? Rissoa labiosa ?voorstel? (V)

Turboella oarva Klein drijfborentje (L)

Assiminea aravana Gray's kustslak (L)
Gekielde cirkelslak (L)Tornus subcarinatus

Skeneopsis olanorbis Zeeposthorent je (L)
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Ammpnicera rota Aaaonie t si at j e (V)
Omalogyra atomys ?voorstel? (V)
Turntella communis Penhoren (L)
Caecum labrum Buishoreatje (V)
Bittiun reticylatum Muizekeutel (L)

1 Cerithiopsis tubercularis Naaldje (V)t

t hora adversa Linksgevonden naaldje (V)
Epitonium clathrus Ven t el trap (L)
Epitonium turtonae Turtons' wentel trap (L)
Epitonium clathratulum Witte wentel trap (L)
Aclis minor ?voorstel? (V)

? Graphis albida ?voorstel? V)
Eulima labra Pvoorstel? (V)
Aporrhais EesEeUcani Pelikaansvoet L)
Capulus unaaïi^us Hongaarse auts/Zotskap (L/L)
Calyptraea chmensis Chinees hoedje L)
Crepidula formcata Huil t je (L)
Velutina velutina Fluweel hor en (V)
Trivia arctica koffie boon t j e (V)
Trj-via mon ha Gevlekt koffieboontje (V)
Euspira catena Tepelhoren (L)
E l oliana Glanzende tepelhoren (L)
Nucella lapillus Purperslak (L)
o ennaceum Stekelhoren (L)
Buccinum undatum Wulk (L)
Neptunea antigua Noordhoren (L)

unea des eta Gekielde noordhoren (V)
Sipho racilis Slanke noordhoren (L)
Nassarius reticulata Gevlochten fuikhoren (L)
Nassarius jncrassata Verdikte fuikhoren (L)
Nassarius maea Kleine fuikhoren (L)
Bela bula Slanke trapgevel (V)

? Haedropleura septansiularis Zevenkantige trapyevel (V)
Oeno ta rufa SchuingeribSe trapgevel (V)
Oenopota turricula Trapgevel (L)
Chrysallida spiralis Gekield traliehorentje (V)
Chrvsallida s ars i Stomp traliehorentje (V)
Odostomia scalari Mosselslurper (L
Odostomia lica a Slank tandhorentje (V)
Odostomia eulimoides ?voorstel? (V)
Odostomia tur ta ?voorstel? (V)

»

Odostomia unidentata Breed tandhorentje (V)
Turbonilla r nata Gestreept priemhorentje (V)
Turbonilla lactea Melkwit priemhorentje (V)
Acteon tornatilis Spoelhoren (L)
Cvclichna cvlindracea Slanke Oubliehoren (V)
hilin u tata Gestippeld schepje (V)

Philine aperta Schepje (L)
R s obtusa Oubliehoren (L)
Ovatella mosotis Gewoon auizeoortje (L)t l

Ovatella osptis forma denticulata Getand auizeoortje (V)
Leucophytia bidentata Vit muizeoortje (L)
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Elysia viridis Groene zeenaattslai (L)

Limapontia de ssa Schorreslakje (L)

Alderia modesta Kwel Ser siak (L)
Archidons^ oseudocarpus Keuzesterslak (L

Thecacera pennigera Gestippelde sterslak v

Palio nothus ?voorstel? (V)
Acanthodoris ilo a Egelslak (L)

Onchidons. bilauellata Rose ster slak (L)

Onchidoris muricata Geknabbelde sterslak (V)

Ancula ibbosa ? Oranjetipje (V)

Goniodoris^ castanea Geplooide sterslak v

Goniodoris^ nodosa ?voorstel? v

Doridella batava (V)Zuiderzeeslak

Tritonia lebeia Gewone tritonia (L)l 9

Dendronotys frondosus Boompjesslak (L)
Kroonslak (L)Doto coronata

Janolus cristatus Slauwtipje L)

Corvphella racilis Sierlijke knotsslak (V)
Eubranchus exiguus Plompe knotsslak (V)
Eubranchus allldys Bleke knotsslak (V)

Eubranchus u ium Zeedraadslak (V).

Cutho a conc a Zeecypresslak (V)
Zeeraspslak (V)»^r-

Cut na nan
Slanke knot s slak (L)Ter es ter l es

u ona mnota ? Zachtgedoorade zeenaaktslak (V)

uthona foliata Gestreepte zeenaaktslak (V)
ceiina-bostoniensis ?voorstel? (V)

Ae tdia oaoillosa Vlokkige zeenaattslak (L)
Aeolidiella lauc ?voorstel? (V)

s irula irula Postboreninktvis (L)

ÖmmatostreEhes. sagittatus Grote pijlinktvis (L)

Allotheutis. subulata DwergpiJlinktvis (L)

Loligo forbesi Noordse pijlinktvis (L)

Loligo vulgari Gewone pljlinktvis (L)

Sepiella aponica Japanse zeekat (V)l

Sgfiia elegans Sierlijke zeekat (L)
Gewone zeekat (L)Sepia officinalis

Sepia orbionvana Gedoomde zeekat L)
epiola atlantica Dwerginktvis (L)

Gewone acht ara (L)o topus v aris

Eledon cirrhos Kleine achtarm (L)
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APPENDIX - Overige in de literatuur yeaoesde namen die o» diverse
redenen niet in de voorstellealijst zijn opgeaoaes:

Callochiton seE^emvalyis Fluwelen keverslak
Chiton olivaceus Chiton; Kever slak
Lepidopleurus cajetanus Geribde keverslak
Acanthochiton ommunis

*

Gestekelde keverslak
Patella coe Schaalhoren

Nucula tenuis Dunschaliye parelmoerneut
A^ca. diliwii (= A_ noae.) Noacbs Ark; Arkschelp
usc us niger Zwarte streepschelp

Os^ea. edaUs^ forma lamellosa Paardenhoef
Lima in

l

ta Vijlmossel
inna s mosa Steekmossel

Pecten bea Jacobsmantel; St. Jacobsschelp
Anomj undula Gegolfde dekschelp
Meuacardita planicostata ichei Fossiele hartscbelp/Zvinkokkel
Cardium fascïatuin Gebandeerde/Gestreepte hartschelp
Parvicardium ovale Kleine hartschelp
Parvicardium min] urn Kleine hartschelp
Tellin ttida Platschelp

lina cornea Hoornachtige dunschaal
Telli incarnata Vleeskleurige platschelp
onax tnmculus Stomp zaagje; Zaagje

Abra nitida Platte/Glanzeade dunschaal
Dosina imbricata Geribde arteaisschelp
Lithoohaga lithophaga Zeedadel
Venerupis virffinea Gevlamde tapijtschelp
Calli a chione Bruine venusschelp; Speeldoublet

Ha arctica t ta Gestreepte/Gefrons te rostboorder

Lvrodes pedicellatus Levendbarende paalworai

Emarginula rosea Rode napje; Roze napje
Emarainula reticulata Gespleten napje
Puncturella oachina Huisje
Gibbula umbilicalis Genavelde tolhoren
Rissoella glabra Glashorentje
Hvala vit e Slasachtig drijfhorentje
Lamellaria persoicua Bootje
Trophonopsis truncatus Ribhorentje
Buccinum undat forma sinistrora Linksgewonden wulk

inum anglica Engelse uulk
Retu truncatula Geknotte oubliehoren

lotis lameUosa Gewoon zeeoor; Zeeoor
Conus ventricosus Kejelslak
v tes verme Voraslat

metes craenariys Woraslak
Sinnia elta Gorgoneaslakje
Murex trunculus Murex-purperslak; Hurex; Purperslak

Ha lapillus forma bizonalis Ces treepte/Zebrapurperslak
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Natica montagui Tepelhoren van Montagu
Natica sordida Slijkkleurige tepelhoren
Natica aroenlandica Groenlandse tepelhoren
Na a islandica IJslandse tepelhoren
Monodoirta turbinata Tandtolhoren
Tritonium nodiferum Tritonshoren
Zizvohinus a n Priktolhorenl

As ru os Tilbandslak
Cerithium u estre Rotspenhorea
Trivia adriatica Europese kauri
Murex brandaris Braadborea

Aplvsia depilans Den haaruitroeiende zeelosg/(gewone) Zeehaas
Aplysia ta Zeehaas

sia rosea Kleine zeehaas; Zeehaas
Peltodoris atromaculata Gevlekte zeehaas/Gevlekte zeenaaktslak
Glos^sodoris vatentrennes Sterreslak
Glossodoris luteorosa Sterreslak
Glossodoris raci Sterreslak
Glossodoris u ea Sternaaktslak

Turridilla hopei Zeenaaktslak
Flabellina af n s Zeenaaktslakl

Thuridella hooei Gestreepte zeenaaktslak
ervia tai Zeenaattslak

Spurill neapolitana Zeeaaattslak

Argonauta. argo Papierna u ti lus
Sepia ollfusi Gekielde zeekat

odone aldrovandi Octopus
Octo s macropus Lsngarsise octopus
Rondeletiola minor Noordse dwerjinktris

l. De naam Parelmoerneut is altijd gebruikt bij de soort Nucula
deus. Omdat echter is gebleken dat de altijd met nucleus aangeduide

schelpen uit het Nederlandse strandmateriaal in feite behoren tot de in
de Noordzee algemene soort Nucula nj_t o stellen wij voor de naamf

(Gewone) Parelmoerneut te gebruiken voor N. nitodosa.

2. Aangezien er nog steeds meningsverschil bestaat over het feit of
Littorina rudis en Littorina tenebrosa als aparte soorten moeten
wordenopgevat of als ondersoorten/vormen van Littorina saxatilis,
stellen wij ter onderscheiding het volgende voor: voor rudis Ruwe
alikruik, voor tenebrosa Brakwateralikruik en voor saxatilis de door
Bank (1988) voor tenebrosa genoemde naam Vale alikruik (of een nieuw
te verzinnen naam).


