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Enige nieuwe vondsten van Curaçao

door

Th.W. de Boer

Tussen augustus 1980 en maart 1981 werden werkzaamheden uitge-

voerd in het oostelijk gedeelte van het Schottegat. Hierbij werd

een hoeveelheid modder opgebaggerd waarin zich vele molluskensoor-

ten bevonden.

Zeer zeker hebben veel van deze soorten ter plaatse geleefd, ge-

zien het grote aantal doubletten dat nog intakt was; ook van soorten

met een zwak slot. Momenteel is het Schottegat echter ernstig ver-

vuild. Het is, volgens mededeling van het Caraïbisch Marien-Bio-

logisch Instituut alhier, niet bekend of er nog mollusken in leven.

Behalve bijna 80 reeds van Curasao bekende soorten, werden tevens

6 soorten gevonden die nog niet eerder van hier werden gemeld en

evenmin bekend zijn van Aruba of Bonaire:

Macoma tageliformis Dall, 1900 (ca. 10 kleppen)

- Macoma orientalis hendersoni Rehder, 1939 (losse kleppen

vrij algemeen)
- Cyathodonta semirugosa (Reeve, 1859) (1 klep en enkele

fragmenten)
- Cardiomya ornatissima (d'Orbigny, 1842) (losse kleppen

vrij algemeen)
- Dentalium eboreum (Conrad, 1846 (1 exemplaar)

- Calyptraea centralis (Conrad, 1841) (vrij algemeen).
Dat" in het Caraxbisch gebied ongetwijfeld nog vele verrassende

vondsten kunnen worden gedaan, kan ik met Hovestadt beamen: in

gruis, afkomstig van de oever van Piscaderabaai vond ik een Nassa-

rina sp. die nog niet uit de literatuur bekend bleek te zijn.
Met dank aan Dhr K.M. de Jong voor de contróle van de determi-

naties en het ontdekken van de nieuwe soort.
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In aansluiting op het artikel van A. Hovestadt (1) leek het mij

nuttig enkele nieuwe molluskenvondsten van Curaçao te publiceren.


