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Cyprus, eiland in de oostelijke Middellandse Zee

door

E. Veldhuis

Uit een inventarisatie van vindplaatsen en in mijn collectie ontbre-

kende soorten in het boek van Tornaritis, bleek dat de vindplaatsen in

het zuidoosten, met name Xylophagou en Ayia Napa het meest werden ver-

meld. We besloten naar het nabijliggende Larnaca Bay te gaan, omdat zich

daar ook enkele duikcentra bevinden.

De informatie in het boek van Tornaritis deed vermoeden dat de

strandjes op Cyprus wel eens de moeite waard zouden kunnen zijn, hoewel

ik uit persoonlijke ervaring wist dat dit in het Middellandse Zeegebied

ook tegen kan vallen. In dat geval had ik nog een tweede mogelijkheid,

namelijk verzamelen tijdens het duiken. Mijn verwachtingen waren wel wat

hoog gespannen. Een bezoek aan dit eiland in een voor mij nieuw gebied

moest wel nieuwe soorten opleveren voor mijn collectie. Over mijn bevin-

dingen wil ik in dit artikel schrijven.

Toen ik het artikel zo ongeveer af had, vernam ik van een redactielid

van het Cb dat men ook al een ander artikel over Cyprus ontvangen had.

Nieuwsgierig geworden nam ik contact op met de auteur, de heer J. Lever,

en stelde hem voor dat ik in mijn artikel tevens in zou gaan op zijn

artikel. Hopende dat er voor u, lezers, meer samenhang zal zijn.

Het duiken

In Larnaca Bay kwam ik terecht bij het Octopus Diving Centre, dat

onder leiding staat van de Engelsman Ian McMurray. Er is nog een ander

duikcentrum, maar daar waren op dat moment geen andere duikers, zodat ik

weinig duikmogelijkheden zou hebben. Achteraf geen slechte keuze, omdat

het Octopus Diving Centre al vele jaren actief bleek te zijn in Larnaca

Bay, terwijl de andere club net was overgegaan naar een nieuwe eigenaar.

Het duiken in Larnaca kent hoofdzakelijk één duikplaats, het wrak van

de 'Zenobia'. Deze Zweedse veerboot is in 1980 gezonken en er hebben

nauwelijks bergingswerkzaamheden plaatsgevonden, waardoor er nog ruim

100 vrachtwagens met oplegger aanwezig zijn. Een vreemde ervaring om

daar te duiken. Het wrak is zo groot dat je er met gemak meerdere duiken

kunt maken, zonder dat je steeds weer hetzelfde ziet. Vele duikers komen

dan ook speciaal over om op dit wrak te duiken. En dit nu was voor mij

nadelig, want er werden nauwelijks andere duiken gepland. Ik wilde na-

tuurlijk graag ook wat van het onderwaterleven rond Cyprus zien en het

liefst ook nog wat schelpen verzamelen. Mede op mijn verzoek werden

gedurende de week toch nog drie kustduiken gemaakt.

Het onderwaterlandschap van Cyprus is afwisselend: rotsen, grotten,

tunnels e.d. Het onderwaterleven stelt wat teleur, er is weinig vis en

Het leek ons een goed idee gedurende de voorjaarsvakantie

(februari/maart) van 1998 weer eens een weekje in het buitenland door te

brengen. Ik wilde uiteraard schelpen verzamelen om mijn collectie,

bestaand uit Europees marien materiaal, uit te breiden. Er waren drie

redenen waarom voor Cyprus gekozen werd:

- ik was nog nooit zo ver oostelijk in het Middellandse Zeegebied

geweest

- in februari/maart worden door de reisorganisaties weinig bestemmingen
in Europa aangeboden en

- het boek van George Tornaritis ”Mediterranean Sea Shells Cyprus” had

ik al enkele jaren in mijn bezit en daaruit kon ik veel informatie

halen.
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de begroeiing bestaat vooral uit wieren. Sponzen, koraal, anemonen e.d.

kwamen weinig voor. Over de te verzamelen schelpen schrijf ik verderop

bij de vindplaatsen.

Het verzamelen

Ik heb de week vakantie, naast het duiken, vooral besteed aan het

gecombineerd bezoeken van vele strandjes en de nabijgelegen

bezienswaardigheden en stadjes. Mijn verzamelervaringen wil ik per vind-

plaats beschrijven. Daarbij houd ik de ligging van oost naar west als

volgorde aan.

Pernera

Het meest zuidoostelijke punt van Cyprus is de Cape Gkreco. Ten noor-

den hiervan liggen een drietal baaitjes met een strand. Ik bezocht de

middelste: Pernera. Het kleine strand werd aan weerszijden van de baai

begrensd door rotsen. Ik vond hier rond de 25 soorten vooral kleinere

buikpotigen, waarvan ik Pirenela conica wil noemen, maar ook doubletten

van de tweekleppigen Modiolarca subpicta en Paphia aurea.

Cape Gkreco

Bij de Cape Gkreco sprongen we van de rotsen af voor een kustduik.

Toen ik mijn hoofd onder water stak was ik direct verbaasd over zoveel

exemplaren van Strombus decorus. Deze buikpotige had ik nog nooit verza-

meld en dan blijkt dat deze soort hier in gigantische hoeveelheden rond-

kruipt. Ik heb enkele levende exemplaren verzameld, om ook het

gekartelde operculum, dat als wapen wordt gebruikt, in mijn bezit te

krijgen. Gedurende de hele duik kon ik verzamelen vooral op de zandbodem

bij de rotsen.

Ik verzamelde o.a. Patella rustica, een klein exemplaar (4,5 centime-

ter) van Tonna galea, Erosaria spurca, mooie kleppen en een doublet van

Glycymeris bimaculata en het uiteinde van de siphobuis van Clavagella
melitensis.

Ik nam gruismonsters van de zandbodem tussen 10 en 14 meter diepte.
Hierin bleken vele soorten voor te komen. Enkele voor mij bijzondere

soorten hierin waren: Cocculina corrugata, Fossarus ambiguus, Murexsul

aradasii, Colubraria reticulata, Philine catena en Cylichna cylindracea.
Ik vond ook klepjes van Pteromeris minuta, waarbij het me onder de

microscoop opviel dat enkele klepjes een opvallende oppervlaktestructuur
bezaten. Na enig literatuuronderzoek bleek dit de soort, Pteromeris jo-

zinae, te zijn.

Ayia Napa
Vanuit het centrum kun je de haven van Ayia Napa makkelijk bereiken.

Hier heb ik even rondgekeken, maar de vissersboten waren op één na alle-

maal schoon. Op deze vissersboot vond ik twee exemplaren met vleesresten

van Phalium granulatum undulatum, maar ook een 10 centimeter groot exem-

plaar dat door een heremietkreeft werd bewoond en begroeid was met grote

anemonen. In dit grote exemplaar vond ik een levende Crepidula

unguiformis. Er lagen ook nog andere soorten op het dek die door

heremietkreeften werden bewoond: Strombus decorus en Tonna galea.

Tenslotte vond ik nog een losse klep van Glycymeris glycymeris.

Aan de oostelijke kade van de haven grenst een fijn kiezelstrand.

Hier lag erg weinig aanspoelsel, maar tussen de kiezelsteentjes waren

wel diverse kleine soorten te verzamelen, waaronder Engina leucozona,

Nassarius louisi, Vexillum littorale, Bela nebula en Megaxinus transver-

sus. Deze soorten werden verzameld in stromende regen, die mij er na

enige tijd van weerhield nog langer te zoeken.

Potamos

Potamos is een natuurlijk gevormde haven op de plaats waar een ri-

viertje in zee uitmond. De monding is nogal breed en valt bij laag water

deels droog. Het leek er niet op dat er in de voorgaande weken nog was
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gevist. De vissersboten lagen hoog op de wal en op de plaatsen waar de

netten worden schoongemaakt lagen wel schelpen, maar deze waren verre

van vers.

Op een doek over een net vond ik een losse klep van Pinctada radiata.

Ook vond ik losse kleppen van Cerastoderma edule enCerastodermaglau-

cum. Een buikpotige die ik op andere plaatsen niet vond, was Cyclope
donovania.

Xylophagou - Sheep Dip
In de buurt van het plaatsje Xylophagou ligt in de Larnaca Bay de

duikplaats Sheep Dip, waar we een kustduik maakten. Het in het water

gaan en vooral uitgaan was niet zo eenvoudig gezien de flinke golven die

op de rotsen beukten. De situatie onder water is vergelijkbaar met de

eerder genoemde duikplaats. De schelpenvondsten vielen tegen, waardoor

ik aangewezen was op het, op 15 meter diepte, verzamelde gruis. Het

meest opvallend in dit gruis was dat de door mij rond Cyprus verzamelde

soorten van de familie Caecidae allen hier werden gevonden; Caecum

auriculatum, Caecum subannulatum en Caecum trachea. Alleen de laatste

werd ook nog op een andere plaats gevonden.

Romantzo Haven

Als je van Larnaca naar Ayia Napa rijdt, is dit het eerste vissers-

haventje dat je tegenkomt. In dit kleine haventje trof ik enkele vissers

aan die bezig waren de vangsten uit hun netten te halen.. Het viel mij op

dat er weinig vis in zat. Ook schelpen waren er niet veel te vinden. Van

een visser kreeg ik enkele schelpen die levend waren of door

heremietkreeften werden bewoond: Bolma rugosa, Strombus decorus en

Hexaplex trunculus.

Dhekelia

Dhekelia is de Britse marinebasis op Cyprus. Ian McMurray is de enige

die met zijn duikers op deze basis mag duiken. Er wordt gedoken bij een

steiger die niet meer in gebruik is. Het is geen interessante duikplaats

omdat de diepte slechts varieert van 2 tot 7 meter. Hier worden vooral

proefduiken gemaakt. Voor mij echter wel de mogelijkheid om tijdens een

lange duik schelpen te verzamelen. Ook hier wederom duizenden Strombus

decorus, maar het onderwaterleven was niet echt indrukwekkend. Wel trof

ik een kleine levende Pinna nobilis aan, die beschermd is en dus niet

verzameld werd. De voor mij meest opvallende vondst was een klein exem-

plaar (8,5 centimeter) van Charonia tritonis variegata. Aan het aan-

groeisel te zien moet dit exemplaar door een heremietkreeft bewoond zijn

geweest. Grote exemplaren ben ik helaas niet tegengekomen. Ze worden wel

aangeboden in de souvenirwinkels, maar het is zeer de vraag of deze

exemplaren wel van Cyprus komen.

Uiteraard nam ik ook tijdens deze duik gruismonsters. Hierin trof ik

heel wat soorten aan en enkele voor mijn collectie interessante soorten

waren: Lissospira conspicua, Alvania scabra, Cantharus scaber, Clio

pyramidata, Ovatella denticulata en Barbatia scaber.

Larnaca Bay

Dit is het strand dat Lever uitgebreid heeft beschreven en meerdere

jaren bemonsterd heeft. De keuze voor een appartement aan dit strand was

mij vooral ingegeven door de ligging van een aantal duikcentra, zoals ik

al schreef. Het is het meest uitgestrekte zand/kiezelstrand dat ik in

dit deel van Cyprus ben tegen gekomen. De overige lange stranden beston-

den alleen uit kiezelstenen.

Na een eerste verkenning van het strand kreeg ik het idee dat er niet

zoveel schelpen aanspoelen, maar opvallend was wel dat er elke ochtend,

als ik een strandwandeling maakte, er weer andere soorten aangespoeld

waren. Daaronder waren soms ook levende exemplaren te verzamelen:

Monodonta articulata, Strombus decorus, Natica stercusmuscarum, Donax
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trunculus en Chamelea gallina. Bij laag water vallen er ter hoogte van

het Palm Beach Hotel enkele lage rotsen droog. Hierop komen Patella

caerulea, Gibbula richardi en Monodonta turbinata levend voor. Enkele

andere voor mij interessante soorten, die ik op dit strand vond, waren:

Trochus erytraeus, Cerithium scabridum, Nassarius gibbosulus,
Brachidontes pharaonis en Anodontia fragilis.

De conclusie van Lever dat hij ondanks langdurig en grondig onderzoek

nog wel niet alle soorten verzameld zal hebben, kan ik direct bevestigen.

Tijdens een vergelijk van onze vondstenlijsten bleek dat we beiden een

flink aantal soorten hadden gevonden die de ander niet op zijn lijst had

staan. Van de genoemde soorten ben ik er 52 niet op het strand

tegengekomen, maar ik had na een viertal zoektochten weer 27 andere onder

de in totaal 72 soorten. Als we de soorten bij elkaar optellen melden we

120 soorten die op het strand van Larnaca Bay verzameld werden.

Hierbij kan echter nog wel een kanttekening geplaatst worden. Lever

heeft de systematiek aangehouden die Tornaritis in zijn boek hanteert.

Ik daarentegen houd mij aan de lijst van Sabelli et al. Tornaritis

beschouwt de soorten Haliotis tuberculata en Haliotis lamellosa als twee

verschillende soorten, terwijl de lijst van Sabelli et al. deze als één

soort Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck,1822 vermeldt.

Ook wil ik hier nog opmerken dat het oppassen blijft bij het gebruik

van het boek van Tornaritis. Een aantal determinaties vind ik discutabel

en literatuurvergelijk is noodzakelijk alvorens een soort definitief te

bepalen. Hierover heb ik de auteur, naar aanleiding van mijn bevindingen

op Cyprus, een brief geschreven, maar ontving helaas geen antwoord. Ik

weet in ieder geval zeker, naar aanleiding van literatuur en navraag bij
andere verzamelaars, dat een aantal soorten foutief gedetermineerd zijn.

Een voorbeeld is de op bladzijde 103 als Pusia tricolor afgebeelde
soort. Lever vertelde me dat de door hem verzamelde exemplaren exact

dezelfde vorm en tekening hebben als de foto in het boek. Het betreft

hier echter Vexillum littorale, die ik overigens zelf niet van Larnaca

Bay heb, maar wel van andere vindplaatsen op Cyprus.

Lever gaat in zijn artikel uitgebreid in op het transport van schelpen

en de invloeden die bepalen of soorten wel of niet op het strand aanspoe-

len. Tijdens ons bezoek aan Cyprus was het redelijk rustig weer. Er stond

wel een zeewind, maar deze was niet echt krachtig. Hoewel ik weet dat ver-

schillende omstandigheden invloed hebben op het aanspoelen van schelpen

kan ik dat niet echt bevestigen door duidelijk afwijkende omstandigheden

tijdens ons bezoek. Wellicht dat het moment waarop, wij bleken in een

vroegere periode te zijn geweest, maar vooral ook toeval een rol speelt.

Dat we nog niet uitverzameld zijn in Larnaca Bay kan ik aantonen door

kort nog een vergelijk te maken met de vondsten van twee hierboven

beschreven vindplaatsen: Dhekelia en Xylofagou-Sheep Dip. Deze vind-

plaatsen bevinden zich ook aan de baai en de kans bestaat dat een aantal

soorten, die ik hier vond, ooit op het strand van Larnaca Bay aan zullen

spoelen. Het betreft nog zo'n kleine 100 soorten, waarvan het merendeel

alleen in gruismonsters werd gevonden, maar een 12-tal soorten trof ik

ook gewoon op de zeebodem aan.

Larnaca City

In het centrum van de stad Larnaca ligt langs de boulevard een klein

strand. Hier lagen vooral losse kleppen en soms een doublet van

Glycymeris insubrica. Verder waren er niet veel soorten te verzamelen.

Ik vond 12 soorten die ik allemaal ook op andere vindplaatsen tegenkwam.

Governor’s Beach

Dit is één van de weinige stranden die je tegenkomt als je van Larnaca

naar Limassol gaat. Het zijn opvallende zwarte kiezelstrandjes die tussen

de hoge rotsen liggen en grenzen aan lage, door de zee gladgepolijste,
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witte rotsen. Al met al een mooi gezicht, maar voor het verzamelen

absoluut onaantrekkelijk. Het enige aanspoelsel dat ik vond was zeegras,

met uitzondering van één los klepje van Loripes lacteus. En dat was geen

opvallende vondst, want deze soort heb ik vrijwel op alle stranden kun-

nen verzamelen.

Lady’s Mile Beach

Dit langgestrekte strand, dat ten zuiden van Limassol ligt, bestond

volledig uit grijs/zwarte kiezelstenen. Tussen de kiezelstenen waren hier

en daar schelpen te vinden. Dat waren hoofdzakelijk losse kleppen van

Glycymeris insubrica en Acanthocardia tuberculata. Daarnaast kon ik mooie

exemplaren verzamelen van Neverita josephinia. Voor de rest was er voor de

verzamelaar weinig te beleven.

Nawoord

In één week tijd heb ik me toch een aardig beeld kunnen vormen van de

verzamelmogelijkheden aan de zuidoostkust van Cyprus. Al met al leverden

de strandjes geen grote aantallen soorten op. Hoewel in Larnaca Bay

bleek dat het herhaaldelijk bezoeken van hetzelfde strand toch iedere

keer weer nieuwe vondsten op kan leveren. Het was gezien de beperkte

tijd onmogelijk om ook de andere strandjes vaker dan één keer te

bezoeken. Toch ben ook ik van mening dat Larnaca Bay het beste strand is

aan deze zijde van het eiland.

Naast het verzamelen op de stranden is het ideaal dat ik tijdens het

duiken kan verzamelen. Vooral het nemen van gruismonsters is een prima

verzamelmethode. Dat gaat meestal op goed geluk, niet wetende wat ik

meeneem. Thuis bleek tijdens het onderzoeken van het gruis uit Cyprus,

dat juist hierin de vele verassingen zaten. Ik wil de heren Menkhorst en

Eikenboom bedanken, die tijdens de schelpenbeurs in Rotterdam hulp
hebben geboden bij de determinatie van een aantal soorten uit dit gruis.

Ik verzamelde op Cyprus in totaal 211 soorten (5 keverslakken, 144

buikpotigen, 60 tweekleppigen en 2 stoottanden). Mijn collectie kon uit-

gebreid worden met 51 nieuwe soorten.

Mijn hoge verwachtingen zijn dus deels uitgekomen. Dat gevoel had ik

tijdens de week op Cyprus nog niet. Veel soorten bevonden zich in het

gruis. De wat grotere soorten, die ik hoopte te vinden, ben ik helaas

niet tegengekomen. Maar ja, er moet wat te wensen overblijven voor een

volgende verzamelreis. De oostelijke Middellandse Zee zal ik dan ook

zeker weer bezoeken.

In de twee artikelen over Cyprus in dit Cb is aangetoond dat er op

Cyprus goede verzamelmogelijkheden zijn. Ik hoop dat ook u enthousiast

bent geraakt en wellicht eens naar dit eiland zult afreizen. U hebt dan

hiermee enige informatie ter voorbereiding. De heer Lever en ik hopen dat

u dan ons voorbeeld volgt en ook een artikel voor het Cb schrijft, zodat

wij kennis kunnen nemen van uw bevindingen. Wie weet hoeveel soorten er

uiteindelijk op het strand van Larnaca Bay gevonden zullen worden?

Literatuur

Aartsen, J.J. van, 1984. European Marine Mollusca: Notes on less well-known spe-

cies. IX Pteromeris jozinae spec. nov. Boll. Malacologico, 20 (9-12): 289-292.

Aartsen, J.J. van, H.P.M.G. Menkhorst & E. Gittenberger, 1984. The marine Mollusca

of the Bay of Algeciras, Spain. Basteria, Suppl. 2.

Angelo, G. d' & S. Gargiullo, 1991.Guida alle Conchiglie Mediterranee. Fabbri

Editori, Milaan.

Anonymus, 1986. Elenco Molluschi Conchiferi del Lazio. La Conchiglia, Suppl.

Anuario 86.

Belle, R.A. van, 1983. De Europese Keverslakken. Vita Marina, tab. 8: 9-132.



10 Corresp.-blad Ned. Malac. Ver.
,

No. 306 Ijanuari 1999) 10

Cossignani, T., 1992. Atlante delle Conchiglie del Medio Adriatico. L'Informatore

Piceno Ed., Ancona.

Giannuzzi-Savelli R., F. Pusateri, A. Palmeri & C. Ebreo, 1994. Atlante delle

Conchiglie Marine del Mediterraneo, vol. 1, (Archaegastropoda). Edizione de 'La

Conchiglia', Rome.

Giannuzzi-Savelli R., F. Pusateri, A. Palmeri & C. Ebreo, 1997. Atlante delle

Conchiglie Marine del Mediterraneo, vol. 2, (Caenogastropoda parte 1). Edizioni

de 'La Conchiglia', Rome.

Lever, J., 1999. Schelpeninventarisatie op het strand van Larnaca Bay, Cyprus,

Corresp.- blad Ned. Malac. Ver., 306: 2-5.

Linden, J. van der, 1986. Het genus Caecum in Europa. Vita Marina, tab. 9: 403-414.

Linden, J. van der, 1994. Philine intricata Monterosato, 1884, an overlooked

species, from the North-East Atlantic and the Mediterranean Sea. Basteria, 58

(1-2): 41-48.

Nordsieck, F., 1977. The Turridae of the European seas. La Piramide per La

Conchiglia, Rome.

Poppe, G.T. & Y. Goto, 1991. European Seashells, vol. 1. Verlag Christa Hemmen,

Wiesbaden.

Poppe, G.T. & Y. Goto, 1993. European Seashells, vol. 2. Verlag Christa Hemmen,

Wiesbaden.

Sabelli, B., R. Giannuzzi-Savelli & D. Bedulli, 1990. Annotated check-list of

Mediterranean Marine Mollusks, vol. 1-3. Edizioni Liberia Naturalistica

Bolognese / S.I.M.

Salas-Casanova, C., 1987. The Donacidae of the Bay of Malaga (Spain), Taxonomy.

Basteria, 51: 33-50.

Tornaritis, G., 1987. Mediterranean Sea Shells - Cyprus. George Tornaritis,

Nicosia, Cyprus.

Voskuil, R.P.A. & W.J.H. Onverwagt, 1989. Inventarisation of the recent European

and West African Cardiidae. Gloria Maris, 28 (4-5).

Adres auteur:

Jacob van Ruysdaelstraat 19

7482 XA Haaksbergen

Soortenlijst

Vindplaatsen tussen blokhaken achter de soort:

1 = Dhekelia 7 = Larnaca City
2 = Cape Gkreco 8 = Potamos,

3 = Xylofagou-Sheep Dip 9 = Romantzo Fishing

Shelter
4 = Larnaka Bay 10 = Ayia Napa-Harbour
5 = Pernera 11 = Lady's Mile Beach

6 = Ayia Napa-Beach 12 = Governor's Beach.

Lepidopleurus cancellatus (Sowerby,1840) [1]

Lepidopleurus cajetanus (Poli,1791) tl]
Chiton olivaceus Spengler,1797 [1,2,3]

Acanthochitona crimta (Pennant, 1777) [1,3]
Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)

[1,2,3]

Patella caerulea Linnaeus, 1758 [1,4]

Patella rustica Linnaeus, 1758 [2]

Cocculina corrugata Jeffreys,1883 [1,2]

Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758) [2,3]
Diodora gibberula (Lamarck,1822) [1,2,3,5]
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) [1,2]
Diodora italica (Defrance,1820) [6]
Eïnarginula octaviana Coen, 1939 [1,3]

Scissurella costata d'Orbigny,1823 [1,2]
Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck,1822

[1.2,3,5]
Trochus erythraeus Brocchi,1821 [4]

Clanculus corallinus (Gmelin,1790) [2,5]
Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758)

[1,2,3,4,5,6]

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) [5,6]
Calliostoma laugieri (Payraudeau,1826) [1,2]

Gibbula ardens (Von Salis,1793) [1,2,3,5]

Gibbula turbinoides (Deshayes,1835) [1]
Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) [2]

Gibbula richardi (Payraudeau,1826) [4,7]

Gibbula varia (Linnaeus, 1758) [2,4,5,6]
Monodontaarticulata Lamarck, 1822 [4]
Monodonta mutabilis (Philippi,1846) [5]
Monodonta turbinata (Von Born,1780) [4,8]

Jujubinus exasperatus (Pennant,1777) [4]
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) [3,6]

Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758) [2]
Lissospira conspicua (Monterosato,1880) [1]

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) [1,2,3,4,5,6]

Tricolia speciosa (Muhlfeld,1824) [1,2,3,4]

Tricolia tenuis (Michaud,1829) [2]
Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) [1,3,9]

Cerithium rupestre Risso,1826 [4,8]
Cerithium scabridum (Philippi, 1849) [4,6]

Cerithium vulgatum (Bruguiere,1792)
[1,2,3,4,5,7]

Bittium latreillii (Payraudeau,1826) [4]

Bittium reticulatum (Da Costa,1778)
[1,2,3,4,5,6]

Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758) [1,2]
Pirenella conica (Blainville,1826) [5]
Turritella comnunis Risso,1826 [1]

Rissoa angustior (Monterosato,1917) [3]

Rissoa guerinii Recluz,1843 [1,2]

Rissoa similis (Scacchi,1834) [3,4]

Rissoa variabilis Muhlfeld, 1824 [2,5]

Rissoa ventricosa Desmaret,1814 [1]

Alvania aspera (Philippi,1844) [1,2,3]

Alvania cimex (Linnaeus, 1758) [1,2,3,4,5,6]

Alvania discors (Allan,1818) [3]
Alvania lineata Risso,1826 [4,6]

Alvania parvula (Jeffreys,1884) [ij
Alvania paupercula (Jeffreys,1867) [1,2,3]

Alvania scabra (Philippi,1844) [1]

Alvania semistriata (Montagu,1808) [1]

Pusillina interrupta (Adams, J., 1800) [3]

Pusillina lineolata Michaud,1832 [1]

Pusillina marginata Michaud,1832 [1,2]
Pusillina philippi (Aradas & Maggiore,

Pusillina radiata Philippi,1836 [1,2]
Caecum auriculatum De Folin,1868 [3]
Caecum subannulatum De Folin, 1870 [3]

Caecum trachea (Montagu, 1803) [1,3]

Ventrosia ventrosa (Montagu,1803) [4]
Tornus subcarinatus (Montagu,1803) [1,2]

Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) [2,4]

Strombus decorus (Röding,1798)[1,2,3,4,7,9,10]

Crepidula unguiformis Lamarck,1822 [3,10]

Vermetus cristatus Biondi,1857 [4]

Vermetus triquetra (Bivona,1832) [4]

Serpulorbis arenaria (Linnaeus, 1758) [1]

Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) [2,4]
Trivia pulex (Gray,1828) [4,6]
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Natica cruentatus (Gmelin,1791) [3]

Natica dillwyni (Payraudeau,1826) [1,2,3,4,5]

Natica stercusmuscarum (Gmelin,1791) [4]

Neverita josephinia (Risso,1826)
[1,2,4,6,7,8,11]

Payraudeautia intricata (Donovan,1804) [2]
Tónna galea (Linnaeus, 1758) [2,3,4,10]
Phalium granulatum undulatum (Gmelin,1791)

[4,10]
Charonia tritonis variegata (Lamarck,1816)[1,4]
Marshallora adversa (Montagu,1803) [3]

Monophorus perversa (Linnaeus, 1758) [1,2,3]
Metaxia metaxa (Della Chiaje,1828) [1]

Cerithiopsis pulvis (Issel,1869) [1]

Cerithiopsis tubercularis (Montagu,1803)[1,2,3]
Epitonium turtoni (Turton,1819) [4]

Melanella alba (Da Costa,1778) [1]

Parvioris microstoma (Brusina, 1869) [ij

Vitreolina philippii (Rayneval & Ponzi,1854)[1]

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) [1,4,8,9]
Murexsul aradasii (Poirier,1883 ex Monter, ms)

[2]

Muricopsis cristata (Brocchi,1814) [1,2]

Buccinulum corneum (Linnaeus, 1758) [2,8]
Cantharus scaber (Monterosato,1875) [lj
Colubraria reticulata (Blainville,1826) [1,2,3]

Engina leucozona (Philippi,1843) [1,2,5,6]

Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) [8j

Nassarius gibbosulus (Linnaeus, 1758) [4j
Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758) [1,2,4]

Nassarius costulatus cuvieri (Payraudeau,1826)

[1,2,4,5,6]
Nassarius louisi (Pallary, 1912) [6j

Cyclope donovania Risso,1826 [8j

Coluirbella rustica (Linnaeus, 1758)
[1,2,3,4,5,6,11]

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758) [2j
Vexillum ebenus (Lamarck,1811) [l,2j

Vexillum littorale (Forbes,1843) [1,2,3,5,6]

Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) [1,2,3]

Volvarina mitrella (Risso,1826) [1,6j
Granulina clandestina (Brocchi, 1814) [l,2j

Mitra cornicula (Linnaeus, 1758) [l,2,3,5,6j
Conus mediterraneus Hwass in Bruguière,1792

[1,2,3,4,5,6,8]

Bela nebula (Montagu,1803) [6j
Mangelia coeurctata (Forbes, 1840) [1]

Mangelia nuperrima (Tiberi,1955) [2j

Mangelia unifasciata (Deshayes,1835) [1,2,3]

Mangiliella caerulans (Philippi,1844) [6j

Mangiliellapallaryi (F.Nordsieck, 1977) [lj

Raphitoma histrix (Bellardi,1847) [lj

Raphitorna purpurea (Montacru, 1803) [ 2,3,6 j

Qmalogyra atomus (Philippi,1841) [3j

Chrysallida doliolum (Philippi,1844) [lj
Chrysallida intermixta (Monterosato,1884) [3j

Chrysallida obtusa (Brown,1827) [1,3 j
Eulimella acicula (Philippi,1836) [lj

Eulimella praelonga (Jeffreys,1884) [3j

Odostomia conoidea (Brocchi,1814) [1,2,3j
Ondina vitrea (Brusina,1866) [l,3j
Ondina warreni scandens (Monterosato,1884) [lj
Turbonilla pusilla (Philippi,1844) [1,2]
Retusa fourierii (Audouin,1826) [lj
Retusa manmillata (Philippi,1836) [1,3]
Retusa obtusa (Montagu,1803) [lj
Retusa truncatula (Bruguière,1792) [1,3]

Ringicula auriculata (Menard,1811) [1,2,4]
Ringicula conformis Monterosato,1877 [lj
Bulla striata Bruguière,1792 [2]

Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758) [1,3]
Haminoea navicula (Da Costa,1778) [1,2,3]

Atys jeffreysi (Weinkauff,1868) [1,3]

Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844) [1,2]

Philina aperta (Linnaeus, 1767) [4]
Philine catena (Montagu,1803) [1,2]
Cylichna cylindracea (Pennant,1777) [2]

Clio pyramidata Linnaeus, 1767 [1]
Ovatella myosotis (Draparnaud,1801) [4]
Ovatella denticulata (Montagu,1803) [ij
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758) [3]
Arca noae Linnaeus, 1758 [1,3,4,5,6]

Barbatia barbata Linnaeus, 1758 [1,2,3]
Barbatia scabra (Poli,1795) [ij

Striarca lactea Linnaeus, 1758 [6]
Glycymeris bimaculata (Poli,1795) [2]

Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) [2,3,10]

Glycymeris insubrica (Brocchi,1814) [1,4,7,11]
Brachidontes pharaonis (P.Fischer,1870) [4,6]

Modiolarca subpicta (Cantraine, 1835) [5]

Pinctada radiata (Leach,1814) [1,2,8]
Lissopecten hyalinus (Poli,1795) [1,3]

Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 [1,2,11]
Anomia ephippium Linnaeus, 1758 [4]
Lima lima (Linnaeus, 1758) [1,2]

Lima loscombi J.Sowerby,1820 [1,3,4,7]
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 [8]
Ctena decussata (O.G.Costa,1829) [1,2,3,4,5]

Loripes lacteus (Linnaeus, 1758)

[1,2,3,4,5,6,7,8,12]
Megaxinus transversus (Bronn,1841) [1,2,6]
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) [1,2]
Anodontia fragilis (Philippi,1836) [4]

Chama gryphoides Linnaeus, 1758 [6]
Pseudochama gryphina (Lamarck,1819) [ij
Bornia sebetia (O.G.Costa,1829) [1]

Tellimya ferruginosa (Montagu,1808) [1,4]
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) [1,6]

Glans trapezia (Linnaeus, 1767) [1,3,4]

Pteromeris jozinae Van Aartsen,1984 [1,2]

Pteromeris minuta (Scacchi,1836) [1,2,3]

Venericardia antiquata (Linnaeus, 1758) [1,3]
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)

[1,4,7,11]
Parvicardium exiguum (Qmelin,1791) [8]
Parvicardium scriptum (BDD,1892) [1,2,3,4,6]

Plagiocardium papillosum (Poli, 1795) [1,3,4]

Cerastoderma edule Linnaeus, 1758 [8]

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) [8]

Mactra stultorum (Gmelin,1791) [4,7,11]

Solen marginatus (Montagu,1803) [4]

Ensis ensis (Linnaeus, 1758) [4]

Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) [4]

Tellina tenuis (Da Costa.1778) [1,8]

Tellina donacina (Linnaeus, 1758) [1,2,3]
Tellina incarnata (Linnaeus, 1758) [4]
Tellina planata Linnaeus, 1758 [4]

Donax semistriatus Poli,1785 [1,4,7]

Donax trunculus Linnaeus, 1758 [4]
Solecurtus strigillatus (Linnaeus, 1758) [4]
Venus casina (Linnaeus, 1758) [1,2]

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) [1,2,4,7,11]

Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) [4,7]

Tapes decussata (Linnaeus, 1758) [4]

Irus irus (Linnaeus, 1758) [4,6]

Paphia aurea (Gmelin, 1791) [5,8]

Petricola lithophaga (Retzius,1786) [4]

Mysia undata (Pennant,1777) [2,4]

Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) [3]
Thracia papyracea (Poli,1795) [1,2,3]

Clavagella melitensis Broderip,1834 [2]
Pandora inaequivalvis (Linnaeus, 1758) [4]
Dentalium vulgare Da Costa,1778 [1,2,3,4]

Fustiaria rubescens Deshayes, 1825 [4]

OPROEP

Dr. Akihiku Matsukuma is bezig met het schrijven van een monografie over de Kenozoïsche bival-

ven van Japan. Voor vergelijking met Japanse Mytilus soorten zou hij graag materiaal ontvangen

van het Mytilus edulis "conplex" (M. edulis, M. galloprovincialis) uit Atlantische wateren

inclusief de Oostzee. De als M. edulis beschreven soort uit Japanse wateren is waarschijnlijk

M. galloprovincialis. Dit wil hij graag nader uitzoeken. Wie kan hen aan materiaal helpen? Ruil

met Japans materiaal mogelijk, schrijf of mail hem eerst. Ik stuurde hen al M. edulis uit de

Waddenzee.
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Department Earth and Planet&ry Sciences, Kyushu Uhiversity,

Fukuoka, Japan 812-81; email; matukuma@geo.kyushu-u.ac.jp
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