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Crenella arenaria en Arculus sykesi uit gruis van Camaret,

Bretagne, Frankrijk

door

G.J. Geuze

Poppe & Goto laten het bij 'Mediterranean' en verwijzen

gemakshalve naar Bogi, Coppini & Margelli, 1985 (goede afbeel-

ding)
.

Van de Atlantische kust heb ik naast het exemplaar van

Camaret ook twee klepjes van Laredo, Noord Spanje. In de collectie

van Mw. T. Keukelaar bevindt zich een exemplaar van Penthièvre

(Quiberon-Bretagne) en een aantal van Laredo. Wie heeft nog

aanvullende informatie?

Met het artikel van Keukelaar-van den Berge en Hoeksema

(1991) is aangetoond dat het verspreidingsgebied van Arculus sykesi

groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Zij vermelden naast

materiaal van Guernsey, vondsten van NW., W. en ZW. Ierland, ZW.

Engeland en het eiland Wight. Uit Frankrijk noemen zij vondsten

van W. Normandië en N. Bretagne. Zuidelijker is de soort gerappor-

teerd van Hendaye, ZW. Frankrijk en Sidi Ferruch, Algerije.

Recentelijk is een artikel verschenen van Warén & Carozza (1994).

Zij maken melding van een vondst van levende exemplaren,

vastgehecht tussen de poten van het kreeftje Apseudus echinatus

G.0. Sars, 1866, aangetroffen op 40-50 m. diep, 20 km west van

Genua, Italië. Door de geringe afmetingen van A. sykesi zal het

echter wel een vrij zeldzame vondst blijven.

Met dank aan mw. T. Keukelaar voor haar informatie met betrekking
tot C. arenaria en de heer D. Hoeksema die de determinatie van C.

sykesi controleerde en bevestigde.

Summary

Crenella arenaria Monterosato, 1858 en Arculus sykesi (Chaster,

1895) are recorded from shell grit from shell grit, collected at

Camaret-sur-Mer, Finistère, Bretagne in july 1994. The distribu-

tion of both species is commented.
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Adres van de schrijver:

Amstelstraat 69, 4388 RK Oost Souburg

Fijn gruis, verzameld te Camaret-sur-Mer op het schiereiland

Crozon, Finistère, Bretagne in juli 1994, leverde, ondanks de

geringe hoeveelheid, toch een aantal niet alledaagse soorten op

waaronder Crenella arenaria Monterosato, 1858 en Arculus sykesi

(Chaster, 1895). Over het verspreidingsgebied van C. arenaria is

m.i. nog weinig bekend, cq geschreven.


