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Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de MiddellandseZee 17.

Scaeurgus unicirrhus: eenoctopus nieuwvoorde faunavan Israel

H.K. Mienis

Marine molluscs from the Eastern Mediterranean 17.

Scaeurgus unicirrhus: anoctopus new for the fauna of Israel

Three specimens ofScaeurgus unicirrhus are here reported from two localities off the Mediterranean coast ofIsrael. They

constitute the first records ofthis species from that part ofthe Eastern Mediterranean.

Met behulp van de uitstekende monografie betreffende

de Spaanse inktvissen (Guerra Siërra, 1992) was het

probleem spoedig opgelost. Slechts twee soorten kwa-

men in aanmerking: Scaeurgus unicirrhus (Delle Chia-

je, 1840) en Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798). De

uitwendige vorm van deze twee Achtarmenvertoont

grote gelijkenissen, behalve het aantal rijen zuignappen

op de armen: twee rijen bij Scaeurgus en slechts één rij

bij Eledone. Daar de onderhavige exemplaren voorzien

waren van twee rijen zuignappen konden zij gedetermi-

neerdworden als behorendetot Scaeurgus unicirrhus.

Laterbleek dit niet de eerste vondst van deze soort in

het territorialewater

van Israël te zijn. On-

der de ongedetermi-

neerde cephalopoden

in de Nationale Mol-

lusken Collectie van

de Universiteit van

Tel Aviv (TAU) werd

een derdeexemplaar

gevonden dat reeds in

1968 was gevangen.

De volgende vondsten van Scaeurgus unicirrhus, in

chronologische volgorde, zijn nu bekend van de Mid-

dellandse Zee ter hoogte van Israël:

1968:ter hoogte van Mikhmoret, getrawld op een diepte

van 146 m, leg. E. Gilat, 26 september 1968 (TAU
42085/1 = SFRS 1673);

2002: ter hoogte van Ashqelon, 'Atidim'-gasveld, 31°

44' 80" N, 34° 18' O, getrawld op een diepte van 223

m, leg. B. Galil, 20 november2002 (TAU 42762/2).

Scaeurgus unicirrhus was reeds bekend uit het oostelijk

deel van de MiddellandseZee van onder anderen het

Turkse deel van de Egeïsche Zee en Cyprus (Adam,

1967; Ruby & Knudsen, 1972; Salman et al., 1997 &

1998), maar is een nieuwe soort voor de molluskenfau-

na van Israël.

Mijn dank gaat uit naar Professor B. Galil (Haifa) voor

het deponeren van de Cephalopoda-vangst in de verza-

meling van de Universiteit van Tel Aviv.

Opmerking
* Genetisch onderzoek uitgevoerd aan Sepia officinalis,

S. orbignyana en Sepia elegans D'Orbigny, 1826 door

Sanjuan et al., 1996, heeftaan het licht gebracht dat de

twee laatstgenoemde soorten niet in het genus Sepia

gehandhaafd kunnen blijven, maar overgebracht moeten

wordennaar het genus Rhombosepion Rochebrune,

1884. Daar deze opvatting nog weinig navolging heeft

gekregen, handhaafik hier nog de traditionelenaamge-

ving.
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zie bladzijde 28

Scaeurgus unicirrhus

Ruim een jaar geleden ontving de Universiteit van Tel

Aviv een grootaantal cephalopoden, die gevangenwa-

ren met behulp van een trawl ter hoogte van het

'Atidim'-gasveld voor de kust van Ashqelon, Israël. Het

materiaalbestond voornamelijk uit grote aantallen van

de volgende vier soorten Tien-armige inktvissen: de

Gewone zeekat Sepia officinalis Linnaeus, 1758, de Ge-

doomde zeekat Sepia orbignyana * De Férussac in

D'Orbigny, 1826, de Gewone pijlinktvis Loligo vulgaris

Lamarck, 1798 en de Kromme pijlinktvis Todaropsis

eblanae (Ball, 1841), allen soorten die reeds lang be-

kend waren uit het oostelijk deel van de Middellandse

Zee ter hoogte van Israël (Barash & Danin, 1992). Daar-

naast bevatte dit interessante materiaal echter nog twee

exemplaren van een Achtarm of Kraak, dieniet direct

herkend werden.

Het lichaam van beide exemplaren was heel klein (< 10

cm), maar ongewoon stevig. De bovenzijde van het

lichaam was iets donkerder van kleur dan de onderzijde.

De overgang van de boven- naar de onderzijde werd

geaccentueerd door een flauwe maar duidelijk zichtbare

richel. De hele bovenzijde was regelmatig bestrooidmet

kleine wratjes en een langer uitsteeksel bevond zich

schuin boven beideogen. Op de onderzijde ontbraken

de wratjes, maar toch kon ook deze zijde beslist niet

glad genoemd worden.

(DelleChiaje, 1840)
Naar Guerra Sierra (1992: fig. 84).


