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Vondsten vanParvicardium trapeziumen Afrocardiumrichardi (Bivalvia,

Cardiidae) aandeIsraëlische MiddellandseZeekust,

met opmerkingenover het genusAfrocardium

J.J. ter Poorten & L.J. van Gemert

Finds ofParvicardium trapezium and Afrocardium richardi (Bivalvia, Cardiidae) from the Israelian coast of the

Mediterranean,with remarks about the genus Afrocardium
Shell grit samples from the Mediterranean coast ofIsrael have been examined, containing five Cardiidae species. Parvi-

cardium trapezium is here reported for the first time from Israel and Afrocardiumrichardi for the second time. The genus

Afrocardium is discussed. A. richardi exhibits large variation in shape, outline and coloration,but has arather uniform rib

number and rib sculpture. The same applies to its congeners, most ofwhich the present status is doubtful. Its suggestedlife

habit, i.e. byssally attached to a substratum, might be an explanation for this variability. However, this assumption has to

be confirmed by the examination of livingpopulations. Information is given about abberations and the maximum size ofA.

richardi.

Inleiding

Cardiidae

Hierondervolgt een overzicht van de gevonden soorten

met vindplaatsen en datutn.

Al het materiaalbevindt zich in de collectie van Z.

Orlin, Israël.

Cerastodermaglaucum, Parvicardium scriptum en

Papillicardium papillosum worden doorVoskuil (1989)

en Poppe & Goto (1993) vermeld voor de Middellandse

Zee. Beiden geven aan dat P. scriptum daar zeer alge-

meen is. Het is dan ook opvallend dat Barash & Danin

(1992) deze soort nietopgenomen hebben in hun over-

zicht van alle waargenomenMollusca van de Israëlische

kust van de MiddellandseZee; C. glaucum en P. papil-
losum zijn dit wel. P. scriptum wordt wel vermeldvan

Hadera en Haifa door Van Aartsen et al. (1989). Vol-

gens Mienis (pers. med.) is P. scriptum op veel verschil-

lende plaatsen, waaronderAhziv en Shiqmona, gevon-

den en is het de meest algemene hartschelp, die voor de

kust van Israël voorkomt.

Cecalupo & Quadri (1996) beschreven P. trapezium op

basis van materiaal van de noordkust van Cyprus en de

Turkse kust. Van Aartsen & Goud (2000) vermelden de

soort van de zuidkust van Turkije en het Griekse eiland

Rhodos. De vondst bij Ahziv van een losse klep (1. 1,5,
h. 0,8 mm) is dus de eerste vermelding voor Israël.

Afrocardium richardi is een Indo-Pacifïsche soort met

een typische modiolivormige omtrek; komt voor in de

Rode Zee (Oliver, 1992) en is eerder gemeld van Haifa

door Bogi & Galil (1999). Het exemplaar datals holo-

type wordt beschouwd (afkomstig uit de Savigny collec-

tie) is afgebeeld door Bouchet & Danrigal (1982, fïg.

14). Van Aartsen & Goud (2000) vermelden de soort

van het oostelijk deel van de Turkse MiddellandseZee

kust. De vondst van een losse rechter klep van 5,0 mm

is, voor zover ons bekend, de tweedemaal dat deze

soort voor Israël wordt gemeld. Het is niet de eerste

keer dat het geslacht de Europese fauna verrijkt:

Deshayes (1858) benoemt de Eocene Cardium defrancei

uit het bekken van Parijs en Sacco (1899) meldt Plagio-

cardium hirsutum (Bronn, 1831) uit het Tertiair van

Italië. Beide fossiele soorten behoren tot Afrocardium.

Afrocardium richardi (Audouin, 1826)

Cerastodermaglaucum (Bruguière, 1789)

apillicardium papillosum (Poli, 1795)

Parvicardium scriptum (B.D.D., 1892)

Parvicardium trapezium Cecalupo & Quadri, 1996

Ahziv; november 2003

Ahziv; november 2003

Shiqmona; oktober 2003

Ahziv; maart 2002 en november 2003; Shiqmona;

oktober 2003

Ahziv; maart 2002

Het oostelijk deel van de MiddellandseZee is bekend

vanwege de immigratie van Indo-Pacifïc mollusken, de

zogenaamde Lessepsiaanse soorten. Onder meer om

dezereden zijn monsters schelpengruis van de Israëli-

sche kust van de MiddellandseZee onderzocht op mi-

croschelpen. Het gruis is de afgelopen jaren door Z.

Orlin verzameld op het strand bij de plaatsen Ahziv en

Shiqmona, beide in het noordelijk deel van Israël. In

totaalkonden ongeveer 250 soorten (Gastropoda: circa

205, Scaphopoda: 3, Bivalvia: 42) worden geïdentifi-

ceerd.Hier worden alleen de Cardiidae behandeld.

Afrocardium richardi (Audouin, 1826) Ahziv; november 2003

Cerastodermaglaucum (Bruguière, 1789) Ahziv; november 2003

apillicardium papillosum (Poli, 1795) Shiqmona; oktober 2003

Parvicardium scriptum (B.D.D., 1892) Ahziv; maart 2002 en november 2003; Shiqmona;

oktober 2003

Parvicardium trapezium Cecalupo & Quadri, 1996 Ahziv; maart 2002
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Het genus Afrocardium

Tomlin(1931) introduceerdeAfrocardium als subgenus

van Fragum met als type soort de Zuid-Afrikaanse

Fragum (Afrocardium) shepstonense Tomlin, 1931.

Daarnaast deelt hij de volgende taxa in bij dit subgenus:

Cardium (Acanthocardia) exochum Melvill in Melvill

& Standen, 1906,

C. (Fragum) crenelloidesMelvill, 1909,

C. euglyptum Sowerby, 1914,

C. (F.) roseolum Melvill & Standen, 1909,

C. (F.) rubescens Smith, 1911,

C. arabicum Issel, 1869 en

C. carditaeforme Reeve, 1845.

Opmerkelijk genoeg wordt A. richardi niet genoemd. In

aanvulling hierop worden doorde meeste auteurs tegen-

woordig ook C. (Trachycardium) infantile Nomura &

Zinbo, 1934
,
Laevicardium (T.) thieleiFischer-Piette,

1977, C. skeeti Hedley, 1906en C. ebaranum Yokoya-

ma, 1927 tot dit geslacht gerekend.

Rode Zee en Jemenmateriaaluit collecties van de

auteurs, van Henk Dekker (Winkel) en het Zoölogisch

Museum Amsterdam(ZMA) vertoont een extreme

vorm- en kleurvariabiliteit, bij een vrij homogeen rib-

benaantal en ribsculptuur. Dit geldt eveneens voor mon-

sters uit de Filippijnen van de eerste auteur (Bohol, Ba-

licasag, 100-120 m). Door diverse tussenvormen is het

met elkaar verbonden (fïg. a-d). Daarnaast lijkt er tij-

dens de groei sprake te zijn van een evolutie in de vorm

en omtrek (allometrische groei). Tenslotte bestrijkt het

verspreidingsgebied de hele Indo-WestPacific. Ziedaar

deoorzaken voor de introductie van een dozijn taxa in

de afgelopen 160 jaar met een veelal twijfelachtige sta-

tus. De variabiliteit, in combinatiemet het vrij schaarse

voorkomen, dekleine afmetingen, de grote verspreiding

en de beperkte aanwezigheid van materiaal in collecties

maken een juiste interpretatie van de data lastig.

Schneider (2002) doet geen expliciete uitspraken op

soortniveau. Wel deelthij C. ebaranum in bij Micro-

fragum. Zijn fylogenetische studie geeft aan datAfro-
cardium nauw verwant is met de fossiele generaAgno-

cardia en Freneixicardia.

De gedetailleerde afbeelding van Pelseneer (1911, pl.

21, fig. 6) van de schelp en anatomie van
'

Papyridea

rugata?’ heeft onmiskenbaarbetrekking op Afrocardi-

um, getuige dekarakteristieke vorm. Hij maakt melding

van een goed ontwikkelde byssus. Dit kan wijzen op een

levenswijze vastgehecht op een substraat gedurende de

hele levenscyclus. Mogelijk ligt hierin deoorzaak van

de grote variatie in vorm. Aanvullend veldwerk en be-

studering van levendepopulaties in het bijzonder is no-

dig om opheldering te verkrijgen.

Van Aartsen & Goud (2000) vermelden bij A. richardi

de aanwezigheid van 'afwisselend sterke en zwakke

ribben'. Deze aanwezigheid is zichtbaar in het zeer ju-

veniele stadium: de smalle ribben voegen zich tijdens de

groei iets later in en blijven in eerste instantieminder

sterk ontwikkeld dan de ernaast liggende ribben. Gedu-

rende de groei zijn deze verschillen spoedig nietmeer

waarneembaar. In de gerelateerde generaAgnocardia en

Freneixicardia loopt deze afwisseling in ribdikte door

tot en met het volwassen stadium.

Tot slot een opmerking over de maximalegrootte van A.

richardi. Recentelijk is in gruis, verzameld door de

tweede auteur in Safaga Bay (noordelijk van Port Safa-

ga, Rode Zee, Egypte), een klep gevonden met een

lengte van 16,4 mm. Duidelijk meer dan de doorOliver

(1995) vermelde maximalelengte van 11 mm en in

overeenstemming met de doorMienis (2003) gepubli-

ceerde grootste lengte van 16,3 mm. Fischer-Piette

(1977, pl. 9, fig. la-e) beeldtonder de naam Papyridea

hiulca Reeve Rode Zee monsters afdie tot A. richardi

behoren. Als de afbeeldingsmaatstaf correct is zouden

deze exemplaren een lengte hebbenvan 20,5 mm.

Door ons bestudeerde Rode Zee-exemplaren met een

grote afmeting vertonen veelvuldig indeukingen en

kleine misvormingen, vooral op het middengedeelte van

de schelp waardoor een onregelmatige omtrekvorm

ontstaat. Zie figuren e-g. Ofdit voortkomt uit de levens-

wijze of een verstoring is als gevolg van een poging tot

predatie is onduidelijk.

Afrocardium a en b: Egypte
(Rode Zee); c en g: Jemen (Golfvan Aden); d: Oman (Ararbische

Zee); e en f: Jemen (Rode Zee), h. A. exochum,

omtrekken, a-g.

Indonesië, Java.

A. richardi.Fig. a-h.
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