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Een malacologische verzamelreis naar Gran Canaria

door

H.L. Strack

De Canarische Eilanden liggen niet ver van Europa verwijderd,
ongeveer 1000 km van de Straat van Gibraltar en nog geen 100 km

ten westen van de zuidgrens van Marokko en omdat veel toeristen

deze eilanden bezoeken, vallen de reiskosten nogal mee. Aange-

zien de Canarische Eilanden bij Spanje behoren, is de cultuur

er overwegend westers en omdat mijn Spaans heel redelijk is, had

ik geen last van hinderlijke taalbarrières.

De mariene malacofauna bestaat voor een belangrijk deel uit

Europese elementen, b.v. van de circa 25, merendeels grote week-

diersoorten, die ik hier algemeen in het litoraal vond, bleek

ruim 60% ook in Europese wateren voor te komen. Voor de kever-

slakken geldt, dat van de veertien soorten, die hier aangetrof-

fen kunnen worden, er slechts vijf in Europa onbekend zijn. Men

wordt dus niet gelijk in het diepe gegooid. Er is naast de ver-

bazing over het nieuwe ook de herkenning van het oude.

Het zou dus een van de gelukzalige eilanden worden, zoals Pli-

nius de Canarische Eilanden noemde. Nu bleef de vraag, welke van

de zeven grote eilanden? Ik koos voor Gran Canaria.

In maart 1985 nam ik het vliegtuig en landde aan de oostkust

van Gran Canaria. Mijn voornaamste bagagestuk was mijn zuurkool-

ton met draagriem, waarin natuurlijk vele zakjes, buisjes alco-

hol etc. Na 's middags door een taxichauffeur in een "shabby"
hotel te zijn afgezet in het troosteloze plaatsje Vecindario aan

de naargeestige oostkust, liep ik richting kust naar Punta Gavio-

ta om me te oriënteren op de komende dag. Toen ik aan de plaatse-

lijke bevolking vroeg, wanneer het eb zou worden, werd mij ver-

zekerd, dat dat om tien uur in de ochtend zou zijn.
De volgende dag was ik echter zeer verbaasd en teleurgesteld

over het geringe getijverschil ! De buit was dan ook zeer gering:
Littorina's, een enkele Monodonta en kleine Patella's, geen ke-

verslakken! Om de tijd te doden, liep ik vanuit Punta Gaviota

(gaviota betekent meeuw in het Spaans) richting Gaidar en bleek

het water, naarmate de tijd verstreek, steeds verder te zakken;

ik besefte nu het misverstand. Men had mij de hoogwaterstand door-

gegeven in plaats van de laagwaterstand! Later keerde ik terug

naar Punta Gaviota tijdens redelijk laag water en vond een mooi

rotsplateau, waarop o.a. veel exemplaren van Mitra fusca (Swain-

son, 1829) te vinden waren. Deze carnivore slakken zaten vrijwel

allemaal met hun lange proboscis in gaten, die door wormen in het

plateau waren gemaakt. Het was twee uur lopen naar Arinaga, maar

het was wel de moeite waard. Het litoraal kon vanuit de richting

van Punta Gaviota in drie zones verdeeld worden. Eerst een vlak-

Na vele jaren in Europa keverslakken en andere mariene mol-

lusken verzameld te hebben, werd de aandrang steeds sterker om

ook buiten Europa eens een kijkje te gaan nemen. De Canarische

Eilanden leken mij ideaal om mee te beginnen en dit bleek achter-

af inderdaad zo te zijn.
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ke kust met losse basaltstenen, die begroeid waren met groen-

wier, zoals zeesla en verder eenzelfde zone, maar dan zonder

begroeiing en dan bij het stadje zelf lage rotsen en losse ste-

nen van zandsteen (?).

In de eerste zone met begroeiing vond ik op de zandbodem van on-

diepe poeltjes veel Amyclina pfeifferi (Philippi). Leptochiton

algesirensis (Cappelini, 1859), een chiton, die in de westelijke
Middellandse Zee, Zuid-Portugal en de Canarische Eilanden voor-

komt, bleek veelvuldig onder stenen in poeltjes of net onder de

eblijn te zitten. Mijn eerste keverslak was gevonden, een kleine,

maar niet te onderschatten morele opsteker.
Op de kale basaltblokken zaten veel Patella's en Monodonta's,

zoals Monodonta atrata (Wood) en wat voor mij belangrijker was,

eronder zaten vele fraaie exemplaren van de keverslak Lepido-

chitona stroemfelti (Bergenhayn, 1931)
.

Dit is een typische en-

deem voor de Canarische Eilanden, die blijkbaar sterk afhanke-

lijk is van de donkergekleurde basaltkeien en zich qua kleur ook

bijna niet van zijn substraat onderscheidt. Enkele oranjegekleur-

de exemplaren werden gevonden op oranjegekleurde stenen! Hieruit

bleek weer eens, dat de kleur bij keverslakken in belangrijke ma-

te gerelateerd is aan het substraat, waarop hij leeft. Zodoende

is bij keverslakken de kleur meestal een dubieus kenmerk van de

soort, zeker als het gaat om soorten, die op veelkleurige sub-

straten leven.

Al zoekend vond ik hier ook mijn eerste levende exemplaren van

Marginella glabella (L.), prachtige dieren en daarom ook veel

gezocht. Ook fraai, maar kleiner en zeldzamer, was een exemplaar

van Hyalina exilis (Gmelin), waar een heremietkreeft inzat, die

er met "mijn" schelp vandoor dreigde te gaan.

De zandsteenrotsen bij Arinaga herbergden een rijke fauna: gro-

te zwarte slangsterren, zeekomkommers, verscheidene soorten

prachtig gekleurde zeenaaktslakken. Het bleken overigens niet al-

lemaal zeenaaktslakken te zijn, want een exemplaar trok bij aan-

raking zijn mantel terug en er verscheen een fraaie Cypraea:

Erosaria sursa (L.). Andere soorten die ik hier vond waren bij-

voorbeeld Clanculus bertheloti (d'Orbigny) en Cantharus dorbig-

ny (Payraudeau). De laatste soort genoemd naar een persoon, die

de eerste beschreven heeft: D'Orbigny. Alcide Dessalines d'Or-

bigny (1802-1857) was een Fransman, die in de eerste helft van de

vorige eeuw leefd en heeft een belangrijk standaardwerk over de

mollusca van de Canarische Eilanden op zijn naam staan.

De volgende dag ben ik met de bus naar Las Palmas gegaan en

bleek ik in een vreselijk toeristische hekselketel terecht te

zijn gekomen. Daarbij was ik ook nog vreselijk verkouden; ik

moest daarom enigszins rustig aandoen om deze reis te overleven.

Voor mij waren er in Las Palmas drie interessante plaatsen om

te bezoeken: het strand, de rotskust richting La Isleta en de

haven Puerto de la Luz.

Het strand, Las Canteras genaamd, bleek zeer arm aan aanspoelsel.

Voornamelijk lagen hier Portugese oorlogsschepen, prachtig blauw-

paarse, maar o zo gevaarlijke kwallen en, wat leuker was voor de

malacoloog, veel exemplaren van het heel wat sympathiekere kwal-

letje Vellela. Dit kwalletje vormt het voedsel van de pelagische
slak Ianthina, wellicht waren die dan ook te vinden. Maar op het

hele strand was niets te bekennen, wat maar enigszins op een
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Ianthina leek. Later, toen ik een aantal Vellela's beter bekeek,
bleken er tot mijn stomme verbazing juveniele exemplaren van

Ianthina onder de schijf van de kwal vast te zitten.

Gruis was er alleen maar, als een heel dun lintje aan de vloed-

lijn te vinden. Met moeite heb ik een zakje kunnen vullen. Een-

maal terug in Nederland heb ik Rob Moolenbeek met de inhoud er-

van kunnen plezieren. Vele nog onbekende micromollusken, zoals

Cingula basteriae Moolenbeek & Faber, 1986 en verschillende

nieuwe soorten Setia 1 s en Manzonia,'s zaten in dit gruis.

Waar het strand eindigde begon de rotskust van het schiereiland

La Isleta. Van Mark Laveleye had ik gehoord, dat het hier goed
snorkelen was, maar de combinatie van verkoudheid en het (voor

de Canarische Eilanden) slechte weer, belette mijn goede voorne-

men om hier kopje onder te gaan. In het littoraal werden op de

rotsen wel enige voor mij interessante keverslakkensoorten ge-

vonden, zoals Acanthochitona crinita (Pennant, 1777), die vaak

samen met de naaktslak Onchidella in het hooglittoraal voorkomt.

Ongeveer in hetzelfde biotoop vond ik tevens een tweetal exempla-

ren van de tot dusver als zeldzaam beschouwde soort Lepidochitona

piceola (Shuttleworth, 1853). Later bleek de soort zelfs plaat-
selijk algemeen te zijn.
De haven Puerto de la Luz (haven van het licht) viel bitter te-

gen; de vissersboten zijn zeer groot en erg schoon. De vissers

van deze boten blijven twee tot drie maanden op zee en vissen

langs de Westafrikaanse kust (o.a. Mauritanië). De grote soorten,

die deze boten aanvoeren, voornamelijk Cymbium cymbium (L., 1758)

en Cymbium pepo (Lightfoot, 1786), kunnen echter wel voor enkele

guldens op de markt van Las Palmas gekocht worden.

Na een week had ik genoeg van Las Palmas en de lelijke oost-

kust. Ik hoorde van een jeugdherberg in Guia in het noorden van

Gran Canaria en heb toen maar de gok gewaagd. Ik kwam in een

klein, mooi en rustig plaatsje terecht, in een spotgoedkope, rus-

tige jeugdherberg, schoner en beter verzorgd als de hotels, waar

ik tot dusver had vertoefd. Met een prachtig landschap met o.a.

veel bananenplantages. Ik ben gelijk hier maar gebleven en won-

derlijk genoeg ging het ook ineens beter met mijn gezondheid.
Vanuit Guia kon je de vreemdgevormde 450 m hoge vulkaankegel Pico

de Galdar mooi zien liggen. Deze deed me denken aan een zandlo-

per of een reusachtige kuil van een mierenleeuw. Linksachter de

vulkaankegel lag mijn doel, nl. het littoraal van Galdar.

Het littoraal was hier gedeeltelijk beschut en gedeeltelijk ge-

exponeerd gelegen. Onder de stenen in het wat meer geëxponeerd

gelegen deel bevonden zich vele exemplaren van Columbella ocel-

lata (Gmelin). Dit bleken aaseters te zijn. Ik zag ze zich, met

tientallen tegelijk, tegoed doen aan een krabbepoot. Ook Gibbula

candei (d'Orbigny) en Diloma sauciata (Koch) was hier zeer alge-

meen. De Patella's van Gran Canaria zijn vermaard. In Galdar wa-

ren zij zeer algemeen en zeer fraai, maar ik was niet de enige,

die naar ze op zoek was. Een autochtone verzamelaar bleek een

concurrent, hoewel niet om zijn collectie aan te vullen, maar

meer om zijn maag te vullen. De volgende drie soorten werden ge-

vonden: op plaatsen met veel branding Patella boudonii Drouet

en op wat meer beschutte plaatsen prachtige soorten als P. pipe-

rata en P. lowei.

Met de bus maakte ik een dagtocht naar Puerto de las Nieves. In
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dit gebied met vele poeltjes was het goed verzamelen. Een groot

aantal mollusken kwamen voor de dag, maar het meest opvallend

waren de vele zwartgeringde zeehazen Aplysia dactylomena Rang,

1828, die als dikke koeien de rotsen afgraasden. Op de rotsen

kwamen naast de twee soorten keverslakken, A. crinita en L. pi-

ceola. ook veel kleine gastropoden en bivelven voor. Deze moest

men vooral zoeken tussen het kalkwiertje Corallina. Als men bos-

jes van dit wier van de rotsen schraapte en thuis uitzocht, kwa-

men soorten als Lasaea rubra (Montagu), Skenea planorbis (Fabri-

cius), Fossarus ambiguus (L.) en Pisinna glabrata (Von "Mühlfeld)

tevoorschijn. Een groot gedeelte van de kust is hier nogal ruig

en onbegaanbaar. Als waarschuwing voor al te avontuuurlijke ma-

lacologen stond hier vlakbij een merkwaardige rots in zee. Het

had de vorm van een reusachtige opgestoken vinger. Heel toepas-

selijk wordt deze rots dan ook "El Dedo de Dios" (de vinger van

God) genoemd.
De volgende dag de bus genomen naar Sardina. Hier is een klein

strandje met donker, bijna zwart zand en zonder aanspoelsel. De

rotsen werden hier onderzocht en vreemd genoeg bleek op een twee-

tal niet al te grote rotsen midden op het strand een grote po-

pulatie L. piceola te leven. Waarom alleen hier? Verderop wemel-

de het van de geschikte rotsen. Mijn vermoeden is, dat deze soort

aan broedzorg doet. Bewijzen heb ik echter niet, maar over broed-

zorg aan het eind van dit verhaal meer. Overigens viel deze vind-

plaats enigszins tegen, alleen een tiental door heremieten be-

woonde Philippia conulus (?) was ik nog niet eerder tegengekomen.

Tijdens een andere excursie probeerde ik lopend een van de

ruigere en meer steile kusten te onderzoeken. Dit voerde door

eindeloze bananenplantages, vervolgens moesten er gewaagde klim-

partijen worden uitgevoerd en dit alles om uiteindelijk volkomen

uitgeput bij de armste vindplaats van deze reis aan te komen.

Welgeteld vond ik hier naast wat armzalige Littorina's, die over-

al voorkomen, enkele Patella's en een keverslak: Chiton (Rhysso-

plax) canariensis D'Orbigny, 1839. Deze soort leeft in een kleur-

rijker milieu dan de hiervoor besproken soorten keverslakken en

dat is aan zijn bonte uiterlijk af te zien. Hoewel zijn naam

dat wel doet vermoeden, gaat het hiet niet om een endemische

soort; zijn verspreidingsgebied strekt zich langs vrijwel de ge-

hele Westafrikaanse kust uit, van Marokko tot en met Angola.

Mijn laatste excursiedag reisde ik af naar Puerto de la Aldea.

In de bus kwam ik langs geweldige vergezichten, die een goede
indruk geven van deze barre, woeste, ruige en steile westkust.

Eenmaal in Puerto de la Atalaya bleek ook deze vindplaats niet

fenomenaal te zijn. De kustvisserij, die men op vele plaatsen

aantreft, leverde ook deze keer niets op. Men vist op Gran Cana-

ria voornamelijk met enorme ronde kreeftenkorven, waar o.a. he-

remietkreeften op af komen. Zo kon men wel aan Semicassis undu-

lata (Gmelin) en Bulla mabillei Locard komen, maar meer zat er,

althans voor mij, niet in.

De dag van mijn vertrek was ik vroeg op het vliegveld en moest

ik pas 's middags laat vertrekken. Wat beter te doen, dan nog

maar even in de buurt van het vliegveld te gaan verzamelen. Een

taxi genomen naar de eerste de beste plaats aan de kust: Plaja
del Ojo de la Garza (strand van het oog van de reiger). Hier
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was het eerste wat ik opmerkte een zanderige vlakte op een wat

hoger niveau dan het strand. Nu had Theo Ripken mij gevraagd

uit te kijken naar Theba's in een dergelijk milieu bij Arinaga.

In Arinaga had ik ze niet gevonden, maar hier had ik binnen de

kortste keren talloze exemplaren van voornamelijk twee soorten:

Helicicopsis cyclodon (Webb & Berthelot) en Theba arinagae Git-

tenberger & Ripken, 1987 (destijds nog onbeschreven) .
Leuk om

iemand op het allerlaatste moment nog een plezier te kunnen doen.

De kust bood de bekende aanblik, nl. een rustig gelegen strand

met zwart zand en vele basaltkeien. Een prima habitat voorL.
stroemfelti. Lang zoeken was niet nodig; ik schat het aantal e-

xemplaren op ongeveer maximaal 50 per
m^

.
L. stroemfelti
_

bleek

een interessant soortje te zijn. In Gaidar vond ik vele exempla-

ren van deze soort, die aan beide kanten van de voet, daar waar

in de palliale groeven de kieuwen hangen, strengen eieren hadden

zitten. L. stroemfelti is een van de ruim dertig (tot nu toe be-

kende) keverslakken, die aan broedzorg doet. Alleen in de popu-

latie van Galdar werden broedende dieren aangetroffen, en wel

minimaal 36.5 % van de aldaar verzamelde tweehonderd exemplaren

(inclusief niet geslachtsrijpe, juveniele exemplaren). Het klein-

ste geslachtsrijpe exemplaar met eieren had een lengte van 8.5

mm. Een 14 mm lang exemplaar had in de linkergroef 500 eieren

zitten. Men kan er vanuit gaan, dat een groter exemplaar in staat

moet zijn over de duizend eieren bij zich te dragen. Welnu het

leuke van zo'n vondst is natuurlijk, dat men zich ineens gaat in-

teresseren in andere zaken, de systematiek verlaat en zich enigs-
zins gaat bezig houden met het onderzoek naar de voortplanting
binnen deze groep.

Boedzorg is bij lagere dieren geen zeldzaam verschijnsel;

Crustacea (schaaldieren) bijvoorbeeld bewaren hun eieren onder

zich tot het larvale stadium. Maar vele organismen gaan verder,

zo ook zeesterren en slangsterren. Zo heb ik eens de bevalling

mogen meemaken van Amphipholis squamatus,. een levendbarende

slangster. Bij mollusken is broedzorg bekend van o.a. Crepidula's,

Littorina's, sonunige bivalven en natuurlijk Cypraea's, die hun

kroost onder zich beschermen en octopussen, die hun eieren in

hun hol beschermen.

Allerlei vragen komen naar boven, zoals waarom broedzorg? Vanzelf-

sprekend het hoger rendement, zeker bij kleine soorten. Waarom

dan bij kleine soorten? Kleine soorten kunnen niet genoeg eieren

produceren om een onbeschermd embryonaal of larvaal stadium te

riskeren. Bij grote soorten zal het vermogen om meer eieren te

leggen sneller toenemen, als de extra ruimte om die eieren uit

te broeden, aanwezig is. Grote soorten leven over het algemeen

langer en kunnen zich het risico permitteren om soms te falen,

maar kunnen soms ook uitstekende resultaten boeken. Maar er zijn
ook talloze kleine soorten, die met succes zich "normaal" voort-

planten.
Wat zijn de gevolgen van broedzorg voor de verspreiding van de

desbetreffende soort?

Soorten kunnen zich verder en sneller verspreiden, indien zij een

onbeschermd en langdurig vrij zwemmend larvaal-stadium hebben.

Maar is het nu zo, dat alle keverslakken, die aan broedzorg doen,

een beperkt verspreidingsgebied hebben?



No. 249 CB van de 557 juli 1989N.M.V.

Bepaald niet, een soort als Hemiarthrum setulosum Carpenter in

Dall, 1876 komt in het hele Antarctische gebied voor. Ook de

Europese soort Lepidochitona corrugata (Reeve, 1848) heeft een

uitgebreid verspreidingsgebied, nl. de gehele Middellandse Zee.

Aan de andere kant hebben vele soorten inderdaad een zeer be-

perkte verspreiding. Zo komt de Westamerikaanse soort Lepidochi-
tona thomasi (Pilsbry, 1898) alleen in een gebied van cal 30km

voor. De soort L. stroemfelti leeft,zoals gezegd, alleen op de

Canarische Eilanden. Maar meer dan een tendens is het niet; het

is geen regel. Wel kan over het algemeen gezegd worden, dat broe-

dende soorten een onregelmatige verspreiding hebben, maar daar

waar ze voorkomen dan meestal zeer algemeen zijn. Vandaar dat

ik bij L. piceola aan broedzorg dacht. Deze soort leeft in zeer

geïsoleerde kolonies. De kunst is om een kolonie te vinden, maar

binnen zo'n kolonie blijkt de soort dan meestal zeer algemeen.

Ik heb gekeken naar de geografische verspreiding van de soor-

ten, die aan broedzorg doen en hieruit blijkt, dat er vijf centra

zijn waar deze voorkomen: Nieuw-Zeeland, Zuid-Australië, West-

Amerika, Noordwest Afrika/Europa en Zuid-Afrika. Opvallend afwe-

zig zijn goed onderzochte gebieden, zoals het Caribisch gebied
en de gehele Indo-Pacific, maar ook Europa komt er met slechts

een tweetal soorten toch wel bekaaid af.

Broedzorg komt vrijwel in alle belangrijke chiton-families

voor. De enige uitzondering tot nu toe is de Acanthochitonidae.

Van deze soortenrijke borsteldragende familie, die vertegenwoor-

digers heeft over de gehele wereld, is nog geen enkel geval van

broedzorg bekend.

Mijn interesse voor dit verschijnsel leidde er uiteindelijk toe,
dat ik, door er alleen wat meer op te letten, nog vier nieuwe

soorten kon toevoegen aan de lijst van broedende keverslakken en

dat ik van verschillende andere soorten, waarvan broedgedrag al

bekend was, dit weer eens kon bevestigen. Want wie zegt, dat

broedende soorten aan broedzorg gebonden zijn; misschien kan een

soort er meerdere voortplantingsmethoden op na houden. Zoals

meestal het geval is, roept het onderwerp veel vragen op en kun-

nen slechts weinig vragen met enige zekerheid beantwoord worden.

Broedzorg is naast een interessant biologisch verschijnsel ook

als taxonomisch kenmerk belangrijk. Zo kunnen nauw verwante soor-

ten verschillen door een totaal ander voortplantingsmechanisme.
De manier van voortplanting als soortkenmerk! Nu zijn we weer

terug bij de taxonomie.

Een gevolg van mijn belangstelling voor broedzorg was, dat ik

ook de eieren, die deze beesten met zich meedragen, eens beter

ging bekijken. Dit bleek taxonomisch zeer interessant, zeker wat

de hogere systematiek betreft. Literatuuronderzoek bracht aan het

licht, dat de aanhangsels van de eischalen een grote verscheiden-

heid aan vormen vertonen. Leuk werd het pas, toen elk geslacht
of familie een bepaalde basisvorm bleek te bezitten, waarbinnen,

tussen de verschillende soorten van die groep, ook weer secun-

daire verschillen waarneembaar waren. De belangrijkste kenmerken

van deze aanhangsels zijn in de eerste plaats de vorm, het aan-

tal en de lengte van de aanhangsels. De eieren van een vijftal
door mij onderzochte soorten bleken uitstekend in dit systeem te

passen. Uiteindelijk leidde dit onderzoek tot het definitief

vaststellen van het geslacht van L. stroemfelti. Een soort, die
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eerst binnen het geslacht Ischnochiton was geplaatst, maar la-

ter weer met veel aarzeling bii het geslacht Lepidochitona.

Dit laatste kon nu definitief als juist worden aangetoond. Het

onderzoeken van eivormen als taxonomisch kenmerk is bij kever-

slakken bijzonder lonend, maar werd vreemd genoeg tot dusver

volkomen genegeerd. Er is er de laatste jaren op kleine schaal

wat aandacht aan dit onderwerp besteed en niet ten onrechte,

daar vogens mij toekomstig onderzoek zeer interessante informa-

tie zal kunnen opleveren.


