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Marienemollusken uit hetoostelijk deelvan de Middellandse Zee 21.

Een vondst vanFissidentaliumrectum op een dieptevan 1500 meter

H.K. Mienis

Marine molluscs from the Eastern Mediterranean 21.

A find ofFissidentalium rectum at a depth of 1500 meters

A find of anempty, but fresh lookingjuvenileshell ofFissidentalium rectum (Gmelin, 1791), family Dentaliidae,is here

reported from off Haifa, Israel, where it had been taken from a depth of 1500 m. This Tusk shell is according to Caprotti

(1978) afossil species, which lived in the Mediterranean Basin duringthe Middle & Upper Pliocene and the Pleistocene.

Additional finds, especially of life material, have to show whether it is still living at great depths in the Eastern Mediter-

ranean.

De omgeving van de baai van Haifa moet zonder enige

twijfel als het meest vervuilde gedeelte van de Middelland-

se Zee ter hoogte van Israël beschouwd worden.Niet al-

leen het water maar ook de zeebodem heeft regelmatig te

kampen met verontreiniging door zware metalen afkomstig

van de daar ter plaatse gevestigde olieraffinaderijen en di-

verse andere chemische industrieën. Het is dan ook niet zo

verwonderlijk dat biologen verbonden aan het marienbio-

logisch instituut in Shiqmona ('Israël Oceanographic &

Limnological Research Ltd.') regelmatig ecologisch onder-

zoek in dat gebied uitvoeren. Dit onderzoek beperkt zich

niet tot de littoralekustwateren, maar wordtook uitgevoerd

langs een naar het westen lopend traject tot op een diepte

van 1500 meter. Vooralhet laatstgenoemde project, datbe-

kend staat onder de naam 'Haifa Bay Chemical Profile',
heeft in de laatste jaren al regelmatig tot verrassende vond-

sten geleid. Onder het verzamelde materiaalbevonden zich

een groot aantal soorten uit allerlei diergroepen (onder

meer vissen, krabben en mollusken) waarvan het bestaan in

het oostelijk deel van de MiddellandseZee tot dan toe niet

bekend was. Dit rapport blijft beperkt tot de beschrijving

van een vondst van een merkwaardige stoottand.
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Ongetwijfeld behoorde het exemplaar tot een soort uit het

genusFissidentaliumFischer, 1885, familie Dentaliidae.

Recente exemplaren behorende tot dat geslacht zijn echter

nietbekend uit de MiddellandseZee (Caprotti, 1965 &

1966; Ghisotti, 1979). Ook uit de Rode Zee is tot nog toe

geenenkele Fissidentalium gerapporteerd (Dekker &

Orlin, 2000).

De naam voor deze stoottandwerd gevonden onderéén

van de Neogene soorten uit het Mediterranegebied, die

door Caprotti (1978) beschreven en afgebeeld werden: Fis-

sidentaliumrectum (Gmelin, 1791). Deze determinatie

werd bevestigd door vergelijking met tien fossiele exem-

plaren van deze soort afkomstig van Ficarazzi, Provincia

Regionale di Palermo, Italië, leg. De Fiore (HUJ 21686/10

= ex-coll. Coen). Gezien de lengte van het 'recente' exem-

plaar hebben we hier zo goed als zeker te maken met een

schelp van een nogjuveniele stoottand. De kromming van

het exemplaar komt ook geheel overeen met dat van het

dunste deel van een fossiele schelp.

Caprotti (1978) is van mening dat Fissidentaliumrectum

als een uitgestorven soort beschouwd moet worden, die in

de tweede helft van het Plioceen en het Pleistoceen in het

Mediterrane gebied voorkwam. Recente vondsten van deze

soort waren hem nietbekend.

Meer materiaal, liefst voorzien van resten van het dier, is

nodig om uit te maken ofFissidentaliumrectum nog le-

vend voorkomt op grote diepte in het oostelijk deel van de

MiddellandseZee. Tevens moet er rekening gehouden

worden met het feit dat het exemplaar ook afkomstig kan

zijn van onderzeese afzettingen, die daterenuit het Plio-

Pleistoceen.
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Een monster dat op 5 november 1990 ten westen van de

Haifa Baai was opgehaald door professor Bella Galil van

een diepte van 1500m, bevatte een lege schelp van een

stoottand (TAU 27690/1), die direct opviel doorde diepe

insnijding (= fissura) aan het smalste eind en derelatief

brede opening aan het andere eind van de schelp. De sculp-

tuur bestond uit 14 primaire en 13 secundaireribben. Tus-

sen deze ribben en ook daarop verliep een nog veel fijnere

sculptuur in de lengterichting, die gekruisd werd dooreen

bijna even fijne dwarssculptuur. De lengte van de schelp

bedroeg 34.1 mm en de grootste breedte 5.9 mm. De insnij-

ding had een lengte van 2.6 mm. Het exemplaar maakte

een 'recente' indruk.


