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Tabel voor de Europese Spisula-soorten

door

R.M. van Urk

Het woord tabel zou hier eigenlijk al voldoende moeten wezen

- als de bedoeling inderdaad.niet verder reikte, dan om er mee .
te kunnen determineren. Maar zc eenvoudig is het niet altijd in

de malacologie.

De eerste opzet ligt natuurlijk wel in deze richting. Yele

handhoeken maken het ons om -verschillende redenen nu eenmaal niet

eenvoudig in dit opzicht. Zij bestrijken bf een beperkt gebied,
noemen maar 1 of 2 kenmerken ter onderscheiding van verwante soor-

ten, bf de essentiële kenmerken gaan schuil in lange, vaak pauwe-

lijks terzake doende beschrijvingen.' Ais geslachts- en soortsken-

merken hierbij ook nog' dooreengemengd worden, dan dreigt zelfs een

geoefend oog het spoór bijster te worden.

De hier samengestelde Spisula-tabel heeft als eerste bedoe-

ling een eenvoudig en compact overzicht te geven van de kenmerken,
waarom het gaat bij de Europese vertegenwoordigers van het geslacht,
zodat men zijn materiaal op practische en effectieve wijze determi-

neren kan.

Maar er is meer en hieraan ontleent de inleiding zijn eigen-
lijke recht van bestaan. Geen enkele malacoloog - de schrijver

van dit verhaal daarbij inbegrepen - heeft de Europese wijsheid in

pacht. Het zou daarom nuttig zijn, als belangstellenden de tabel

op hun collectie zouden willen beproeven en van hun bevindingen

mededeling doen voor wat betreft onduidelijke passages, verbeterin-

gen, onjuistheden, afwijkend materiaal enz. Naar? mijn bescheiden

mening schuilt er onder de leden van onze vereniging veel malaco-

logische kennis, een reservoir van malacologische kennis om het

zo te zeggen, waarvoor ik mij gaarne aanbevolen houd ter verbete-

ring van deze tabel.

Ten gerieve van degenen, die misschien nog niet geheel ver-

trouwd zijn met dit type tabel, moge hier een enkel voorbeeld vol-

gen.

Stel dat we een exemplaar van S. elliptica gracilis in handen

hebben, dan kan de determinatie als voXgt" verlopen:

Er zijn 5 mogelijkheden: 1 2 3 4 5

l(a) verwijst naar: 1 3 4 5

2(a) " " 2 3 4 5; nr. 2 was echter al af-

gevallen en we houden dus over : 345

3(a) " " 2 3 4 5; we houden dus de moge-

lijkheid : 3 4 5

4(b) " 11 2 3; nr. 2 was al afgevallen,

blijft over : 3

In dit voorbeeld is bij kenmerk 1 van de tabel begonnen, maar

nodig is dit niet; we kunnen bij ieder willekeurig kenmerk begin-

nen en iedere willekeurige volgorde aanhouden, al naar wat het ge-
makkelijkste uitkomtl V/el is het zo, dat de eerste 5 kenmerken het

belangrijkste zijn.

Bij ieder artikel hoort een korte inleiding of toelichting omtrent

de ware bedoelingen van de schrijver, voor zover deze althans niet

overduidelijk uit de titel blijken.
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Wie eenmaal op een bepaalde soort is uitgekomen, in dit geval
S. elliptica gracilis, kan de nummers 3 in de cijf erkol ommen volgen
en krijgt aan de hand van de corresponderende kenmerken een complete

beschrijving van de soort. In feite zijn determinatietabel en be-

schrijvingen hier gecombineerd tot één geheel.
Het vergelijken van verwante soorten wordt op deze wijze eenvou-

diger dan bij uitgebreide beschrijvingen dikwijls het geva.1 is. Waar

de cijfers in de kolommen op 1 horizontale lijn staan, komen de soor-

ten in het genoemde kenmerk met elkaar overeen; waar ze op ver-

schillende hoogte staan, verschillen ze van elkaar in het betref-

fende kenmerk. Zo verschillen 1 S. solida en 2 S. e. elliptica
in kenmerk 1, 2, 3, 4 (en gedeeltelijk) 8 en 9, maar komen met el-

kaar overeen in de kenmerken 5, 6, 7 en 101

SPISULA Gray, 1837

A tentative key to European recent species

1. S. solida (L., 1758) 2. S. elliptica elliptica (Brown, 1827)
3• S. elliptica gracilis (Locard, 1890) 4« S. subtruncata (da C.,

1778J 5. S. subtruncata triangula (Brocchi,' 1814).

Fig. 1. Scheme of aSpisula species:

S. Solida (L.)

1. cardinal teeth. 2. external ligament. 3. cardinal pit, containing the internal

ligament. 4. lower margin of hinge-plate. 5. posterior lateral tooth. 6. posterior

adductor scar. 7. posterior margin. 8. pallial sinus. 9. ventral margin. 10. pallial

line. 11. anterior adductor scar. 12. inner line of anterior adductor scar.

13. anterior margin. 14. anterior lateral tooth.

Fig. 2. Hinge of a Spisula species:

S. elliptica (Brown) resp. S. sub-

truncata (da C.)

Fig. 3. Scheme of Spisula subtruncata to show

the grove-pattern on lunula and area.

1-1. shell-margins. 2-2. lunula. 3-3. area.

4-4. umbo’s; left of them the external ligament.

5-6. left, resp. right valve.
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1-5 diagnostic characters 6-10 adclitional characters

a External and internal ligaments separated by a small

calcareous ridge.

lateral teeth smooth; pallial sinus hroadly oval. MACTRA

h External and internal ligaments not separated by a

calcareous ridge.

lateral teeth grooved; pallial sinus tongue-shaped. SPISULA

Note: The difference between these 2 genera has been based on

the first character, which is often hard to see. The other two

are additional characters for European material.

1 Shell with regular fan-shaped groove-pattern left and

right of the top 1 3 4 5

Shell without such groove-pattern; smooth left and

right of the top, though a few growth-lines may be

present 2

Note: the groove-pattern begins to develop at a

stage of 3-5 mm; it may disappear in worn shells.

2 Cardinal teeth in the left valve reach the lower

margin of the hinge 2345

Cardinal teeth reach halfway only .
1

3 Cardinal pit occupies about 1/2 of the central hinge 2345

Cardinal pit occupies at least 2/3 1

4 Anterior adductor scar:

inner line straight 4 5

" " slightly curved halfway 1

" " decidedly curved halfway 2 3

5 Pallial sinus:

short, not more than 1-jy x the posterior adductor

scar 4 5

long; + 2 x the posterior adductor scar 123 5

6 Shell equilateral 123.

slightly inequilateral ....
5

moderately »» 4- 5

strongly »» 4

Note. Numbers indicate: normally.
Dots indicate: occasionally.
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7 Shell regularly oval 123

( occasionally with more or less pronounced top)

Shell sharply triangular 5

Shell more or less irregular in outline 4

8 Shell thin 2 3

thick 12 4

between the two 2 45

9 Shell up to 4 cm and more 1

3 2 3 4

2 5

10 Sculpture of fine striae or fine ridges 4 5?

G-reater part of shell-surface smooth 12345?

Distribution:

Arctic 2

North-Atlantic 2

Atlantic 12 4

Channel 12 4

S.W.-Europe 1 345?

west.most Medit. 1 3? 5

Mediterranean 5

adres van de schrijver:

c/o Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie

LEIDEN (Holland)


