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Theba Geminata (Mousson, 1857) levend op La Palma

(Canarische Eilanden)

door

R.G. Moolenbeek

Incidenteel hebben we ook enige landslakken verzameld.

Veel van dit materiaal moet nog bewerkt worden, maar één vondst

bleek bij thuiskomst interessanter te zijn, dan we op dat mo-

ment hadden kunnen vermoeden. Het was de vondst van Theba ge-

minata op het eiland La Palma. Dit prachtige eilandje leent

zich niet bepaald om mariene mollusken te verzamelen. Het

kostte vaak veel moeite om langs en aan de kust te komen, zo

ook bij Punta de Salinas. Dit bleek één van de weinige plek-
ken op La Palma te zijn, waar getijde-poelen waren en dus

interessant voor ons
.

Na onze zakken gevuld te hebben met

gruis, besloten we om ons tentje ook maar op die plek neer te

zetten. Jammer dat de Nederlanders (getuige het Delftsblauwe

bordje "Fam. Hagedoorn") die op deze prachtige plek een bunga-

low hadden neergezet, niet thuis waren, 's Ochtends weer vroeg

op (slapen was problematisch met de hele nacht pijlstormvogels
schreeuwend bij de tent) .

Nadat alles was opgeruimd, kon ik

het niet nalaten om nog even onder wat stenen en tussen wat

schijfcactussen te kijken. Er lagen wat Theba,'s en ach, dacht
v». »»— j--— -- - —— — — — —— — r

ik, laat ik ze maar meenemen. Aldus verzamelde ik in korte

tijd zo'n 20 dode exemplaren en een tweetal levende. In Amster-

dam bleek bij het verwerken van het materiaal, dat de soort

wel van La Palma bekend was (zie Gittenberger & Ripken, 1987:

16-19)
.

In het Senckenberg Natuurhistorisch museum bevindt

namelijk een niet nader gespecificeerd monster, wat voor beide

bovengenoemde auteurs aanleiding was enige terughoudendheid
te betrachten wat betreft deze lokaliteit. Ook Hovestadt (pers.

med.) die onlangs nog het eiland op landslakken bekeek, had

de soort niet aangetroffen. Deze vondst toont dus aan, dat

Theba geminata thans zeker
op La Palma voorkomt.

Abstract

Theba geminata is recorded alive from the island La Palma,

Canary Islands.

Literatuur:

Afgelopen maand juni verbleef ik met René Duiveman enige
weken op de Canarische Eilanden om onderzoek te doen aan ma-

riene mollusken. In de korte tijd die we ter beschikking had-

den, hebben we het eiland Tenerife bemonsterd op het voorko-

men van Conus guinaicus Hwass, 1792. Tevens konden wij op de

verzamelpunten gruismonsters verzamelen om zodoende een over-

zicht te krijgen van de aldaar voorkomende micro-mollusken.

Korte bezoeken brachten wij aan de eilanden La Palma en

Hierro om ook deze eilanden te onderzoeken op het voorkomen

van mariene mollusken.



No. 251 CB van de 610 Nov. 1989N.M.V.

GITTENBERGER, E. & T.E.J. RIPKEN, 1987. The genus Theba (Mol-

lusca: Gastropoda: Helicidae), systematics and distribution.

- Zool. Verhand., 241: 3-59.


