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Een aardige vondst: Patina pellucida van Sardinië

door

G.J. Geuze

Om tot een juiste benaming (Patina of Helcion) te komen, werd

de Annotated checklist of Mediterranean marine mollusks geraad-

pleegd, maar merkwaardig genoeg bleek noch het genus Patina als

Helcion hierop voor te komen. D'Angelo & Gargiullo (p. 82) noemen

als vindplaats Nizza (=Nice) en schrijven: è una specie rara e si

puè trovare nel Mediterraneo occidentale." Ook Terreni (p. 93)

vermeldt onder "specie accidentali" bij P. pellucida: "Questa

specie fu segnalata con riserva...." Poppe & Goto (p. 72) schri-

jven alleen (merkwaardig!): "Also reported from Malta (A. Arthur,

personal communication, 1990)".

Na deze 'ontdekking' werden in het nog niet uitgezochte gruis

van Pt. Alabe nog eens 7 exemplaren gevonden. Alle exemplaren

hebben de dunne schelpvorm. Het grootste ex. is 12 cm. Twee ex.

zijn in andere collecties.

Een paar vragen:

- Waarom is P. pellucida niet vermeld op bovengenoemde annotated

checklist?

- Waarop is de bewering van D'Angelo & Gargiullo gebaseerd?
- Wie heeft in de Middellandse zee ook vondsten gedaan van P.

pellucida?

Summary

The author reports the (first?) records of Patina pellucida (Lin-

naeus, 1758) from the coast of Sardinia.
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Bij het 'bewerken' van Patina (= Helcion) pellucida (L., 1758)

bleken er in mijn verzameling slechts 3 exemplaren uit de Middel-

landse Zee voor te komen. Deze zijn gevonden in gruis verzameld

bij Pt. Alabe omgeving Bosa op Sardinië in mei 1991 (zie kaartje).


