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Algeciras-getares

aanvullingen op soortenlijst en notities

door

J. van der Linden en W.M. Wagner

Eén onzer heeft tweemaal - in juni 1985 en in juni 1986 -

een reis naar Algeciras en Getares gemaakt. Beide malen is hij

teruggekeerd met 5 5 10 liter rijk schelpengruis. Het hoeft

daarom geen verwondering te wekken, dat daarin een aantal

soorten werden gevonden, die nog niet voorkomen op de lijst van

1984. Wel opmerkenswaard is het feit dat bovengenoemd gruis,

bijzonder rijk zijnde aan soorten gastropoden, slechts enkele

tientallen soorten bivalvia bevatte.

A. Aanvullingen op
de soortenlijst van Basteria:

Jujubinus gravinae (Monterosato, 1878)

Gibbula magus (Linnaeus, 1767)
Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)

Tricolia tingitana Gofas, 1982

Tricolia sp. (zie onder B)
Stenotis pallidula (Da Costa, 1779)
Littorina llttorea (Linnaeus, 1758)

Coriandria pumila (Monterosato, 1884)

Cingula gittenbergeri Verduin, 1984

Onoba striata (Montagu, 1803)

Rissoa lilacina Récluz, 1843

Alvania punctura (Montagu, 1803)
Alvania subcrenulata (Schwartz, 1869) : (zie onder B)

Caecum glabrum (Montagu, 1803)

Caecum armoricum De Folin, 1869

Voor diegenen onder ons die zich toeleggen op
het verzame-

len van mariene Europese schelpen, zijn weinig malacologische

publicaties gedurende de laatste jaren van meer nut geweest

dan de ”Algeciras-uitgave” van Basteria. Wij althans maken er

welhaast dagelijks intensief gebruik van, zelfs zó dat in on-

derlinge correspondentie de gebruikte nummers de plaats heb-

ben ingenomen van de soortnamen. Dit is dan ook de reden, dat

wij menen, dat het zin heeft aanvullingen op zowel de soorten-

lijst als de notities in die publicatie op schrift te stellen,
in de mening dat de bruikbaarheid ervan daardoor nog verder

zal stijgen.
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Caecum cuspidatum Chaster, 1896

Eulima glabra (Da Costa, 1778)

Aclis (Graphis?) sp. (zie onder B)

Epitonium tenuicosta (Michaud, 1829)

Epitonium turtonis fTurton, 1819)

Tectonatica filosa (Philippi, 1845)

Chauvetia sp. (zie onder B)

Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835)

Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826)

Cavolina inflexa (Lesueur, 1813)

Berthella (?) sp.

B. Aanvullingen op
de Notities in Basteria:

019 Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868). De in het "Alge-

cirasnummer" vermelde vindplaatsen zijn alle in het meest

westelijke deel van de Middellandse Zee. Wij verzamelden deze

soort echter ook bij honderden (ook levend) in Antibes, Alpes-

Maritimes, Frankrijk.

Tricolia sp. Een kleine Triolia-soort, die op het eerste

gezicht, vooral door de kleur, aan Tricolia nordsiecki (Tala-

vera, 1978) doet denken. Het grote verschil is echter de na-

vel: bij T. nordsiecki groot, open en rond, bij T. sp. een

nauwe spleet als bij^ T. tingitana en T. miniata.

T. sp. verschilt van T. miniata
_ _

Teveneens bruin) ,
doordat een

aantal exemplaren van T. sp. spiralen vertoont rond de navel

en sommige exemplaren zelfs geheel overdekt zijn met spiralen,

terwijl T. miniata nooit spiralen heeft. Van T. tingitana

verschilt T. sp. eigenlijk alleen door de kleur - zodat hier

waarschijnlijk geen sprake is van een nieuwe soort, maar van

een niet aan Gofas bekende kleurvariëteit van T. tingitana.

058 Skeneopsis planorbis_ (O.Fabricius, 1780). De in Getares ge-

vonden schelpen (vele honderden) wijken in verschillende op-

zichten af van exemplaren van andere vindplaatsen. De vorm is

variabeler -van zeer_glat tot (relatief) vrij hoog gewonden.
Er zijn tamelijk grote kleurverschillen. Slechts een beschei-

den deel is uniform bruin, de meeste zijn hoornachtig van

kleur en -typerend voor S. planorbis -naar de top toe bruiner

wordend. Witte (al dan niet uniform witte) exemplaren zijn

zeer zeldzaam. Veel vaker komen in Getares schelpen voor met

komma-achtige vlekken op de laatste winding. Ook het formaat is

afwijkend: normaal heeft een vrij groot exemplaar een doorsne-

de van ca. 1.5mm, maar in Getares zijn schelpen rond de 2mm

geen uitzondering.

059 Skeneopsis sultanarum Gofas, 1982. De datum van het au-

teurschap moet 1982 zijn en niet 1983: de oorspronkelijke pu-

blicatie staat ïn Bolletino Malacologico (Milano) 18 (9-12) :

225-234, sett.die.1982.

In feite zijn de fijne spiralen die de gehele schelp overdek-

ken het enige exclusieve kenmerk van S. sultanarum. Alle ande-

re, zgn. van S. planorbis
_

afwijkende eigenschappen, zoals vorm,

kleur en afmetingen, zijn dat niet. In het bijzonder zijn juist

sommige - en niet eens zo weinige - exemplaren van S. planor-

bis (?) uit Ge tares volkomen identiek aan S. sultanarum, de

spiraallijnen natuurlijk uitgezonderd. Tenslotte een fout in

de originele beschrijving van Gofas: "... mais jamais la série
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de taches de S. planorbis. Tegen de 20% van de door ons

in Getares gevonden schelpen heeft wel degelijk die vlekken

op de laatste winding.
Al het bovenstaande over deze beide soorten in beschouwing

nemend, dringt zich de vraag op, of de behandeling van deze

groep door Gofas wel juist geweest is en of die mogelijk niet

een revisie verdient.

068 Nodulus contortus (Jeffreys, 1856). Kan thans worden ge-

splitst in de kleine gladde soort met navel, Nodulus contor-

tus, en de grotere, zonder navel maar met spiralen, Nodulus

spiralis van der Linden, 1986: zie Basteria 50: 189-192, 1986.

077 Cingula alleryana (Aradas & Benoit, 1874). Deze soort, in

het bezit van een van de schrijvers van het "Algecirasnummer",

bleek bij nadere bestudering Cingula gittenbergeri Verduin,

1984 te zijn. Ook door ons werd ih~Ge tares C. gittenbergeri

(massaal voorkomend in het ca. 10 km verderop gelegen Tarifa)

gevonden, en niet C. alleryana.

Onoba striata (Montagu, 1803). Te onderscheiden van Onoba

aculeus (Gould, 1841) door de "vouw-achtige" ribjes aan de bo-

venzijde van de windingen, en aan de veel spitsere protoconch.

084 Pisinna glabrata (von Mühlfeld, 1824). De meeste in Ge-

tares gevonden schelpjes zijn inderdaad donkerbruin. In het

"Algecirasnummer" wordt echter - zonder twijfel onbedoeld -

de suggestie gewekt, dat dit altijd het geval is. De schrij-

vers vonden in schelpengruis uit Antibes enige duizenden exem-

plaren, waarvan slechts ca. een kwart donkerbruin is, ruim

een kwart hoorn-kleurig lichtbruin en ongeveer de helft on-

doorschijnend wit (al dan niet met bruine topwindingen).
Vermeldenswaard is tevens, dat bij Pisinna glabrata een rela-

tief groot aantal schelpen (1 A 2%) groeiafwijkingen vertoont.

Reuzengroei, de mondopening staat onder een hoek van 90°

(i.p.v. ca. 45°) op
de as van de schelp, ja zelfs volledig

losgewonden mondopeningen komen voor.

094 Rissoa violacea Desmarest, 1814. Volgens de tot voor kort

geldende malacologische opvattingen zou aan bovenstaande lijst
van voor Getares nieuwe soorten Rissoa lilacina Récluz, 1843

moeten worden toegevoegd, benevens schelpen die niet zonder

meer bij de ene of andere soort kunnen worden ingedeeld.
Sinds de publicatie van Verduin (Basteria 50: 13-25, 1986)

kunnen wij voor al deze exemplaren de soortnaam R. violacea

handhaven.

095 Manzonia crassa (Kanmacher, 1798). De door de schrijvers

gevonden schelpen (> 100) hebben duidelijk de kenmerken van

de Middellandse Zee-vorm. Kleiner, hoekiger windingen en

scherpere spiralen.

102 Alvania scabra (Philippi, 1844). De door ons gevonden ex-

emplaren (vele) hebben niet de structuur op de protoconch als

afgebeeld op de detailfoto no. 102. De gehele protoconch is

overdekt met fijne spiraallijntjes, zoals bij Alvania parvula

(Jeffreys, 1884) - no. 103 - maar dan méér en dichter op el-

kaar staand. Dit is reeds goed te zien bij een vergroting van

40x.
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Alvania subcrenulata (Schwartz, 1869). Vergelijken wij de

schelpen van deze soort (enige honderden) uit Getares met die

van andere vindplaatsen, dan wijken ze daar op
het

oog van af.

Ze lijken gemiddeld wat kleiner, ze zijn over het algemeen

gelig-bruin, terwijl A. subcrenulata van andere vindplaatsen

meestal wit is en ze vertonen op dekruispunten van ribben en

spiralen meer scherpe stekeltjes dan de gebruikelijke bobbel-

tjes. Dit alles doet vaag denken aan een andere soort. Inten-

sieve vergelijking levert echter slechts detailverschillen op.

Ook in ver van Getares liggende vindplaatsen (b.v. Antibes)

komt dit "type" A. subcrenulata
, zij het schaars, naast het

"normale" voor.

Toch zijn er wel degelijk exemplaren in ons monster die dui-

delijk op één punt afwijken: de protoconch, die ca. 50% bre-

der is dan die van de "normale" exemplaren van A. subcrenulata.

De spiralen op die protoconch zijn zwaarder en grover, eveneens

de nucleus, die bovendien anders is gevormd. In hoeverre deze

morphologische verschillen aanleiding zijn om van een andere

soort te spreken, is nog een punt van onderzoek bij ons.

Caecum glabrum (Montagu, 1803). In het artikel van Van der Lin-

den in Vita Marina (juli/aug. 1986 e.v.) over de Europese Cae-

cidae wordt gesteld dat een Caecum subannulatum (De Folin, 1870)

zonder ring (dus met beschadigde of onvolgroeide mondrand) nooit

verward kan worden met G. glabrum, omdat beide soorten een strikt

gescheiden leefgebied hebben. Dit is in zoverre niet geheel

juist dat beide leefgebieden elkaar overlappen op de uiterste

grens van elk: bij de ingang van de Middellandse Zee.

Derhalve dient gezocht te worden naar verschillen tussen beide

soorten, anders dan de ringvormige verdikking van C. subannu-

latum. Deze soort nu heeft een zeer plat bolvormig septum, ter-

wijl dat van C. glabrum meestal
_

sterk bolvormig is. Om deze re-

den determineren wij een exemplaar met gave, niet ringvormig
verdikte mondrand en een sterk bolvormig septum uit Getares als

C. glabrum.
Er is evenwel meer: bij C. subannulatum

_

loopt de buis, aan de

kant van het septum, nog even door, waardoor nóg meer de indruk

wordt gewekt dat bij deze soort het septum "weggezakt" is in de

buis, terwijl bij C. glabrum het septum als het ware "op" de

buis ligt.

Caecum armoricum De Folin, 1869. Wij vonden in Getares verschei-

dene Caecidae met "oor", en de vraag rijst dan, of dit nu C.

armoricum dan wel Caecum auriculatum De Folin, 186 8 zonder ring

(zie boven) zijn. Uitsluitsel geeft niet alleen de vorm, maar

ook de plaats van het zgn. oorvormige uitstulpsel aan het sep-

tum. Bij C. auriculatum
_

is dit nogal scherp afgetekend, als het

ware "aangeplakt" aan het septum, terwijl het bij C. armoricum

meer "vervorming" is van een sterk bolvormig C. glabrum-septum.

Bekijken wij C. auriculatum
_

liggend op de gekromde zijde van de

buis, dan zit het "oor" altijd aan de rechterzijde. Bij C. armo-

ricum is dat - in dezelfde stand - meer aan de achterzijSe van

het septum.

Caecum cuspidatum
m

Chaster, 1896. Wij vonden deze soort voor het

eerst in het Getares-gruis .
Het is duidelijk dat C. cuspidatum

niet kan worden verward met Caecum clarkii Carpenter, 1858.

Niet alleen is het septum volkomen anders: langer, zeer dun
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uitgerekt, spatelvormig of puntig, maar ook de buis is dunner

en slanker.

Aclis (Graphisi?) sp. Wij vonden in het schelpengruis uit Geta-

res een tot de familie der Aclididae behorende soort die het

best is te omschrijven als een zeer grove Graphis albida.

De schelp heeft een buitengewoon zware protoconch die minstens

even breed is als de daaronder liggende windingen van de tele-

conch. De ribben staan wat wijder uit elkaar (het zijn er dus

minder) en zijn duidelijk veel geprononceerder dan bij G
.
albida

.

Daarentegen ontbreken de spiralen volkomen; wel zijn er enkele

grove spiralen te zien op de protoconch. Lengte als die van

G. albida
.

Chauvetia sp. Lezen wij de algemene beschrijving van het genus

Chauvetia in het "Algecirasnummer", dan komt bij de lezer de

gedachte op, dat de benaming beter Chauvetia minima (Montagu,

1803) s.l. had kunnen zijn. Bestudering van een groot aantal

schelpen van deze soort (vele met volkomen gave top) toonde aan

dat er zeker twee soorten door elkaar voorkomen. De meest alge-

mene soort (ook van andere vindplaatsen aan de Middellandse Zee

en de Atlantische kust) heeft een brede protoconch en een zwa-

re bolvormige nucleus. De andere soort heeft een nucleus, die

ca. 25% smaller is, en van bovenaf gezien meer ovaal dan rond

is. De hoogte van de totale protoconch van de soort met de zwa-

re nucleus is slechts weinig meer dan die van de andere soort,

waardoor de slanke indruk die de top van de laatste maakt nog

wordt versterkt. Het overgangsgebied tussen de elkaar kruisen-

de knobbelige ribben en spiralen van de jongere windingen en de

uitsluitend met fijne spiralen bedekte top, bestaat uit een

stukje winding met dezelfde fijne spiralen, die op de protoconch

voorkomen en rechte, gladde ribben. Bij de meest voorkomende

soort C. minima s.l. (dus die met de zware nucleus) is dit o-

vergangsgebied ruim tweemaal zo lang als bij de andere soort.

Deze gegevens vormen een eerste aanzet tot verdere studie van

deze moeilijke soort(en).

Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826). Lijkt veel op Mangelia

paciniana (Calcara, 1839). Is er van te onderscheiden, doordat

M. vauquelini. hoekiger windingen heeft en de schelp meer ge-

3rongen van vorm is. M. paciniana
_

heeft fijne roodbruine spi-

raallijnen over de gehele schelpplus een bredere zwartbruine

spiraalband direct onder de sutuur. M. vauquelini heeft uit-

sluitend een zwartbruine spiraalband onder de sutuur.

LAATSTE NIEUWS

Ons medelid Z. Bar is in het bestuur van de Deutsche Mal.

Gesellschaft (D.M.G.) gekozen.

Graag vóór 1 augustus uw bijdrage voor het

september - nummer


