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Marienemollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 19.

De eerste vondstenvan Chamaaspersa Reeve, 1846

H.K. Mienis

Marine molluscs from the Eastern Mediterranean 19. The first finds of Chama aspersa Reeve, 1846

Three loose uppervalves of Chama aspersa Reeve, 1846 have recently been found on three different beaches along the

Mediterranean coast of Israel. They form an indication that mostprobably a second Chama- species ofIndo-Pacific origin

managedto enter the Eastern Mediterranean by means ofthe Suez Canal.

Gedurendede laatste

twee jaren heb ik echter

een drietal kleppen van

een Chama-soort gevon-

den, dienoch als Chama

gryphoides noch als

Chama pacifica gedeter-
mineerdkonden worden.

Het meest opvallende

kenmerk van deze kleppen werd gevormd door een

kleurpatroon bestaandeuit twee of drieroodbruine

stralen vanuit de umbo. Een vergelijking van deze klep-

pen met Juwelendoos-oesters uit de Rode Zee, aanwezig

in de verzamelingen van de Hebreeuwse Universiteit

van Jeruzalem (HUJ) en de Universiteit van Tel Aviv

(TAU), leiddetot het verrassenderesultaat dat we hier

onomstotelijk te maken hebben met Chama aspersa

Reeve, 1846, zoals deze door Delsaerdt (1986) werd

herbeschreven.

Fig.1. Reeve, 1846

Langs de MiddellandseZee-kust van Israël komt naast

Chama gryphoides Linnaeus, 1758 nog een tweede

soort voor behorende tot de Juweeldoos-oesters: Chama

pacifica Broderip, 1834 (Mienis et al., 1993a). Deze

Lessepsiaanse migrant bedekt nu samen met een andere

immigrant afkomstig uit de Rode Zee, de Stekeloester

Spondylus spinosus Schreibers, 1793, een onderzeese

kurkar (= zandsteen) richel, die vooral voor het noorde-

lijke deel van dekust aanwezig is en daarop een diepte

van 15-25 m ligt (Mienis, et al., 1993b). Beide soorten

beginnen zich nu ook elders te vestigen, vooral in min-

der diep water, en langzaam maar zeker worden de

autochtone soorten, Chama gryphoides en Spondylus

gaederopus Linnaeus, 1758, doordeze indringers ver-

drongen (Mienis, 2003). Losse bovenkleppen van

zowel Chamapacifica als Spondylus spinosus spoelen

nu geregeld aan op het strand. Zij verschillen zo in

vorm, sculptuur en kleur dat ze zondermoeitegedeter-

mineerd kunnen worden.
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De volgende drie vondsten van Chama aspersa zijn tot

nog toe bekend geworden van de MiddellandseZee-kust

van Israël:

28 februari 2002: Tel Barukh, Tel Aviv, leg. H.K. Mie-

nis (HUJ 9003/ 1 bovenklep);

21 december2003: Bat Yam, leg. H.K. Mienis (TAU

41967/ 1 bovenklep);

1 januari 2004: Herzliyya, leg. H.K. Mienis (TAU

42068/1 bovenklep).

Ofschoon ik nog geen levendeexemplaren gezien heb,

lijkt het er toch op dat ook Chama aspersa zich in het

oostelijk deel van de MiddellandseZee heeft gevestigd.

Deze soort was reeds bekend vanuit het Suez Kanaal

(Moazzo, 1939; Delsaerdt, 1986).
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Fig. 2. Reeve, 1846, Egypte, Rode Zee, Dahab. Bovenkant, zijkant enbinnenzijdebovenklep. Foto’s Henk Dekker.


