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10. Voorwerpendie doorCucurbitula cymbiumgebruiktwordenals substraat
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Marine molluscs from the Eastern Mediterranean.

10. Objects used by Cucurbitula cymbium as a substrate

The Lessepsian migrant Cucurbitula cymbium is commonly encountered on all kinds of firm objects dredged or trawled

from depths ranging between 9 and 91 m. The flask-like ‘cocoon’ in which this bivalve lives is most often encountered

adhering to the inside of empty bivalves (52 species); it is also often found in the aperture ofdead gastropods (12 species)
and even on an old landsnail, tuskshells, a sharktooth, corals, bones and pebbles. In the shell of Glycymeris bimaculata a

boring specimen of Cucurbitula was encountered lacking the characteristic flask-like ‘cocoon’. Of particular interest was

the find ofa single specimen in a damaged valve of Lucinoma borealis, a species not reported before from the Mediter-

ranean Sea off Israel.

Tijdens het determineren van Stoottanden (Scaphopo-

da) uit de Middellandse Zee aanwezig in de 'National

Mollusc Collection' van de Universiteit van Tel Aviv

(TAU), kwam ik deze Lessepsiaanse migrant ook tegen

op diverse exemplaren behorende tot het geslacht
Antalis. Dit bracht mij op het idee om eens verder in de

verzameling te kijken, welke voorwerpen door Cucur-

bitula gebruikt worden om zich daarop te vestigen. Al

het materiaal was verzameld met behulp van een bo-

demtrawlof een dreg in diepwater van de Middellandse

Zee ter hoogte van de kust van Israël.

Op de volgende voorwerpen werd Cucurbitula cymbi-

um aangetroffen:

Bivalvia

Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)

Nucula nitidosa Winckworth, 1930

Nucula sulcata Bronn, 1831

Nuculanapella (Linnaeus, 1758)

Anadara diluvii (Lamarck, 1819)

Arca noae? Linnaeus, 1758

Barbatia barbata (Linnaeus, 1758)

Striarca lactea (Linnaeus, 1758)

Glycymeris bimaculata (Poli, 1795)

Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814)
Glycymeris pilosa (Linnaeus, 1767)

Amygdalumagglutinans (Cantrainc, 1835)

Modiolus auriculatus (Krauss, 1848)

Pinna nobilis Linnaeus, 1758

Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)

Chlamys multistriata (Poli, 1795)

Chlamys varia (Linnaeus, 1758)

Flexopectenflexuosus (Poli, 1795)

Manupecten pesfelis(Linnaeus, 1758)

Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)

Proteopecten glaber■(Linnaeus, 1758)

Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758

Anomia ephippiumLinnaeus, 1758

Lima lima (Linnaeus, 1758)

Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Ostreola stentina (Payraudeau, 1826)

Loripes lacteus (Linnaeus, 1758)
Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767)

Thyasiraflexuosa'(Montagu, 1803)

Glans elegans(Réquien, 1840)

Astarte fusca (Poli, 1795)

Acanthocardiapaucicostata (Sowerby, 1841)
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)

Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)

Spisula subtruncata (Da Costa, 1778)

Peronaea planata (Linnaeus, 1758)

Peronidia nitida (Poli, 1791)

Serratina serrata (Brocchi, 1814)

Tellinellapulchella (Lamarck, 1818)

Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758)

Donax trunculus Linnaeus, 1758

Abra segmentum(Récluz, 1843)

Azorinus chamasolen (Da Costa, 1778)

Callista chione (Linnaeus, 1758)

Chamaleagallina (Linnaeus, 1758)

Clementiapapyracea (Gmelin, 1791)

Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758)

Paphia aurea(Gmelm, 1791)

Paphia undulata (Von Bom, 1778)

Corbula gibba (Olivi, 1792)

Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)

Scaphopoda

Antalis dentalis (Linnaeus, 1758)
Antalis inaequicostata (Dautzenberg, 1891)

Gastropoda

Tenagodus obtusus (Schumacher, 1817)

Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758)
Luria lurida (Linnaeus, 1758)

Naticarius stercusmuscarum (Gmelin, 1791)

Tectonatica filosa (Philippi, 1845)

Phalium undulatum(Gmelin, 1791)

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)

Nassarius nitidus (Jefïrcys, 1867)

Columbellarustica(Linnaeus, 1758)
Conus mediterraneus (Hwass, 1792)

Xerocrassa simulata (Ehrenberg, 1831)

Andere voorwerpen

Koralen

Haaientand ( Carcharhinus spec.)
Beenderen

Kiezelstenen

Cucurbitula cymbium (Spengler, 1783), familie Gas-

trochaenidae, is een heel merkwaardig weekdier daar

deze tweekleppige in een soort gesegmenteerde 'cocon'

woont (fig. 1, copie van Oliver, 1992: 198, fig. La-b),

dat door haarzelf op een schelp of ander stevig voor-

werp afgezet wordt. Van oorsprong is het een Indo-

Pacifische soort, maar zij komt reeds zo'n veertig jaar

vrij algemeen voor in diep water (9-91 m) in het oost-

elijk deel van de Middellandse Zee (Barash & Danin,

1973).

.
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Uit deze lijst blijkt dat Cucurbitula cymbium op zijn

minst op 70 verschillende voorwerpen in de TAU-

verzameling voorkomt. Vooral op tweekleppigen wordt

zij heel veel aangetroffen (52 soorten). Onder de bival-

ven is een soort die vooral in zwang is voor aanhechting

van Cucurbitula namelijk Glycymeris insubrica. Oude

verweerde kleppen, aangetroffen op een diepte van 50-

90 m, zijn vaak voorzien van 2-5 exemplaren. Veel min-

der wordt de soort aangetroffen op gastropoden (12

soorten). Het is mogelijk dat dit veroorzaakt wordt door

het feit dat op een modderige bodem meer tweekleppi-

gen voorkomen dan gastropoden. In elk geval schijnt

Cucurbitula zich hoofdzakelijk te hechten aan lege

schelpen. Zij verkiest daarvoor altijd de holle zijde van

een tweekleppige of de mondopening van een slakken-

huis om daar de 'cocon' te bouwen. Tevens blijkt dat

bijna elk voorwerp als aanhechtingspunt voor Cucurbi-

tula cymbium kan fungeren, zelfs een haaientanden een

weggespoelde landslak (.Xerocrassa simulata).

In de TAU-verzameling bevinden zich enige kleppen

van Glycymeris bimaculata die vol zitten met gangen.

Deze gangen lopen meestal van binnen naar buiten. In

één gang werd de dader aangetroffen een 'cocon'-loze

Cucurbitula cymbium ! Dat Cucurbitula in een schelp

kan 'boren' net als soorten uit het geslacht Gastrochae-

na was reeds bekend, want in heel veel kleppen van

Glycymeris insubrica zit de cocon aan de binnenzijde

van de schelp gehecht, maar bevindt de 8-vormige

opening voor de siphons zich aan de buitenzijde van de

schelp.
Dit kleine onderzoek leverde nog een verrassing op:

een Cucurbitula werd op een beschadigde, maar nog

duidelijk herkenbare klep van Lucinoma borealis aan-

getroffen: een soort, die nog niet bekend was van de

Israëlische kust.

Mijn dank gaat uit naar mijn collega Dr. D. Golani

(Jeruzalem), voor zijn poging de haaientand te deter-

mineren.
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