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Charonia (Charonia) lampas (Linné, 1758) (Gastropoda: Cymatiidae)
levend aangetroffen in het Nauw van Calais

J. de Ligt

Gladiolenlaan 4, 1731 XV Winkel

Charonia lampas is reported alive from off Dover. The species here reaches the extreme

southern part of the North Sea. Earlier records from the NE. Atlantic
part of the range are

listed.

Key words: Gastropoda, Prosobranchia, Charonia lampas, distribution, Straits of Dover.

Volgens o.a. Kilias (1973: 58) moet de naam C. (C.) rubicunda

ze soort gebruikt worden; C. (C.) nodifera

(Perry, 1811)vooron-

(Lamarck, 1822) is een synoniem. Op deze

plaats kan hier niet nader op worden ingegaan.
Om eenbeter beeld van het meest noordelijke deel van het verspreidingsgebied van

C. lampas te verkrijgen, volgt een overzicht van de vondsten die geregistreerd werden

door The Conchological Society of Great Britain and Ireland (Seaward, 1982).

(1) In augustus 1825 werd de soort aangetroffen bij de Casquet, een rotspartij 20

mijl noordelijk van Guernsey. Hierna werden tot 1847 nog drie of vier verdere exem-

plaren rond Guernsey verzameld (Jeffreys, 1867: 302). Crowley (1961) geeft voor dit

materiaal de volgende schelphoogten op: 136, 203, 229, en 254 mm.

(2) In de jaren 1970-1971 werden vier vondsten gemeld van de zuidwestkust van

lerland (O'Riordan, 1972). Alle exemplaren werden levend opgevist en bevinden zich

nu in het National Museum of Ireland te Dublin: 8 april 1970, tussen Sybil Head en

Inshtooskert, ca. 90 m diep, 1 ex., 125 x 63 mm; 8 juli 1971, zuidelijk van Great

Blasket, 1 ex., 145 x 73 mm; 15 november 1971, 9 mijl zuidwestelijk van Great

Blasket, ca. 90 m diep, 1 ex., 97 x 58 mm; 16 november 1971, Wild Bank, 3 mijl

zuidelijk van Slea Head, 1 ex.

Op 15 maart 1986 werd door de Belgische kotter Z 66 (Nelson) een levend opgeviste
Charonia (C.) lampas (Linne, 1758) in de vissershaven van Zeebrugge aan land ge-

bracht. De schelp is 173 mm hoog en 90 mm breed. De kotter had gevist rond 51°00'

N I°3o' O in het Nauw van Calais, op een diepte van ongeveer 40 m. Visser

L. Wilham haalde het dier uit het net en nam het mee voor de heerJ.P. Kreps. Dat het

niet om een verdwaald exemplaar, maar om een populatie, van C. lampas moest gaan,

bleek ongeveer zes weken later. Op 30 mei 1986 kwam dezelfde kotter terug met nog
twee levend op 25 mei opgeviste Charonia's uit het Nauw van Calais. De kleinste

schelp, waarbij het operculum verloren was gegaan, is 164 x 79 mm, terwijl het groot-

ste exemplaar 213 x 110 mm meet.

Bij het nagaan van de bekende verspreiding van deze opvallende soort langs de

kusten van Groot-Brittannie en lerland (Seaward, 1982) bleek het om een buiten het

bekende verspreidingsgebied gelegen vindplaats te gaan. De drie bovengenoemde

exemplaren bevinden zich inmiddels in de collectie van de auteur.
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(3) Na 125 jaar werden er in 1972 weer twee vondsten gedaan bij Guernsey

(Brehaut, 1973): juli 1972, 9 mijl zuidelijk van Guernsey, 2 ex., levend (een slak met

een schelphoogte van 220 mm werd in het zee-aquarium van Guernsey ondergebracht,

terwijl het andere exemplaar waarschijnlijk verloren ging); September 1972, Hurt

Deep, iets noordelijk van de Casquet, 1 ex., levend (het is onduidelijk waar dit exem-

plaar zich bevindt).

(4) De enige vondst van de Britse zuidwestkust werd gedaan tussen 18 en 21 maart

1975 (Turk, 1976). Toen werd een levend exemplaar opgevist van een diepte van on-

geveer 80 m, 5-6 mijl zuidoostelijk van WolfRock (49°52' N 5°42' O). Het geconser-

veerde dier bevindt zich in het Marine Biological Association's Museum te Plymouth.

Graag wil ik hier de heer J.P. Kreps danken voor het afstaan van het materiaal en

het verstrekken van de bijbehorende gegevens en de heer R.G. Moolenbeek voor het

doen toekomen van de nodige literatuur.
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