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Mollusken uit de maag van een zeeschildpad

door

Henk K. Mienis

Hoewel elk gegeven betreffende de vindplaats van deze schildpad op

het etiket ontbrak, wees het onderzoek van de maaginhoud uit dat

Onder het ongedetermineerde materiaal dat zich in de mollusken-

verzameling vah de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem bevindt,
werd een monster aangetroffen dat van het volgende etiket voorzien

was: ”Maaginhoud van Caretta”. Onder Caretta wordt de zeeschildpad

Caretta caretta caretta (Linnaeus) bedoeld, die in zijn verspreiding

beperkt Oceaan en de Middellandse Zee.
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deze Caretta meer dan waarschijnlijk ergens langs de kust van Israël

was gevangen.

De maaginhoud "bestond uit + 200 gram grotendeels gebroken schel-

pen 'en enige schaal- en pootfragmenten van krabben. Een studie van

het schelpmateriaal leverde de volgende soorten op:

1.
'

Gibbula spec. - 1 juv. exemplaar;

2. Jujubinus exasperatus forma monterosat oi Bucquoy, Dautzenberg

& Dolt'uss - 1 exemplaar;

3. Jujubinus striatus (Linnaeus) - 1 exemplaar;

4. Tricolia punctata Risso - 5 exemplaren;

5* Smaragdia viridis (linnaeus) - 1 exemplaar;

6. Alvania cimex (linnaeus) - 1 exemplaar;

7. Alvania dorbignyi (Audouin) - 1 exemplaar, dit is een soort

uit de Rode Zee die er in geslaagd is zich, via het Suez

kanaal, in het oostelijk deel van de Middellandse Zee te

vestigen;

8» Rissoa spec. - 1 juv. exemplaar;

9. Tornus subcarinatus (Montagu) - 1 exemplaar;

10. Bivonia spec. - 1 klein fragment;

11. Bittium reticulatum (Da Costa) - 3 exêmplaren;

12. Thericium scabridum (Philippi) - 1 juv. exemplaar, dit is

eveneens een Rode Zee soort die zich in de Middellandse Zee

gevestigd heeft;

13. Triphora perversa (linnaeus) - 1 exemplaar;

14. Neverita josephina (Risso) - 7 fragmenten waar-onder 4 toppen;

15. Muricopsis cristatus (Brocchi) - 4 exemplaren;

16. Thais haemastoma (Linnaeus) - 4 kleine . fragmenten waaronder

2 toppen;

17. Ocinebrina aciculata (Lamarck) - 9 fragmenten waaronder

4 toppen;

18. Pisania striata (Gmelin) - 3 fragmenten waaronder 2 toppen;

19. Sphaeronassa mutabilis (linnaeus) - 3 topfragmenten;

20. Arcularia gibbulosa (linnaeus) - 10 topfragmenten;

21. Arcularia circumcincta (Adams) - 295 fragmenten waaronder

95 toppen;

22. Hinia costulata (Renieri) - 2 exemplaren;

23. Pusia philippiana (Porbes) - 1 exemplaar;

24. Gibberula philippii Monterosato - 1 exemplaar;

25. Cythara attenuata (Montagu) - 2 exemplaren

26. Donax semistriatus Poli - 8 losse kleppen, 12 slotfragmenten
en enkele honderden andere stukjes;

27. Mactra corallina stultorum (linnaeus) - 5 slotfragmenten;

28. Mactra corallina paulucciae (Aradas & Benoit) - 7 slotfrag-

menten en enkele honderden andere stukjes.
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Volgens Carr (1952) staat Caretta caretta als een echte vlees-

eter "bekend en voedt hij zich in het w es te lijk deel van de Atlanti-

sche Oceaan o.a. met grote schelpen (allerlei soorten "Conchs"),
vis, krabben,• sponzen, kwallen, tweekleppigen en slakken.

Uit bovenstaande lijst blijkt duidelijk dat voor de kust van Israël

deze zeeschildpad zich o.a. voedt met Arcularia, Donax en Mactra,
dat wil zeggen met soorten die thuishoren in een zanderig biotoop.

De overige mollusken die in de maag aangetroffen werden, moeten

volgens mij als toevallig opgegeten exemplaren beschouwd worden,
die zich toevallig in het zelfde gebied bevonden waar deze Caretta

zijn maaltijd hield.
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