
overzicht en vermelding van twee 
nieuwe soorten 



De familie GLYCYMERIDIDAE in 
West-Afrika 

- uitsluitend het genus Glycymeris; 

- zeer ´moeilijke’ familie; 

- 30 tot 90 mm; 

- gelijkkleppig, meestal symmetrisch (= equi-
lateraal); 

- omtrek: cirkelvormig, vaak gehoekt aan de 
achterzijde = geen goed identificatiemiddel; 

- dikke, stevige schelpen; 



- opisthogyr = de top is gericht naar de achterzijde; 

- ligament: amfidetisch = top ligt in het midden 
boven het ligament ofwel prosodetisch (= ligament 
ligt aan de voorzijde); 

- taxodont slot: 2 rijen tanden = onbruikbaar voor 
identificatie; 

- voorste spierindruksel: smaller en afgeknot 
onderaan; 

- achterste spierindruksel: bijna cirkelvormig maar 
smaller onderaan; 

- geen palliale sinus; 

 



 

 

- onderste rand is sterk getand aan binnenzijde; 

- microsculptuur: typerend voor elke soort en 
belangrijkste identificatiemiddel; concentrische 
groeilijnen of netwerkstructuur; 

- habitat: in zand, grint of modder van 
infralittorale zone tot op grote diepte. 



Glycymeris rafaelmesai 
Nolf & Swinnen, 2013 

Voorgeschiedenis: 

- Gómez & Pérez (2011): vermelding van 
onbekende soort van de Canarische Eilanden; 

- coll. Mesa, Déniz, Guillén & Swinnen: 
meerdere exemplaren van Lanzarote en Senegal; 

- coll. F. Nolf: 2 ex. van Mauritanië en 1 ex. van 
Angola (PEMARCO); 

- geen exemplaren van de Golf van Guinea. 



Type materiaal: 

- holotype: KBIN; 

- paratypes: 1-13 (coll. Déniz, Guillén, Mesa, Swinnen & 
Nolf) – Lanzarote, Mauritanië, Senegal, Westelijke Sahara 
en Angola; 

- H. 35-67 mm L. 37-67 mm; 

- afleiding naam: Rafael Mesa (Can. Eil.); 

- habitat: in zand op diepte van 20-40 m (Lanzarote),  

Westelijke Sahara (67-85 m), Mauritanië (300-400 m), 
Angola (75 m) 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 1 - Lanzarote 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 1 - Lanzarote 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 2 - Lanzarote 

 

duidelijke 
bochel 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 2 - Lanzarote 

 



Glycymeris rafaelmesai 
holotype (KBIN) - Lanzarote 

 



Glycymeris rafaelmesai 
holotype (KBIN) – Lanzarote 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 3 - Senegal 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 3 – Senegal 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 4 – Senegal 

 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 4 – Senegal 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 5 – Mauritanië 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 6 – Mauritanië 

 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 7 – Westelijke Sahara 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 7 – Westelijke Sahara 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 8 – Westelijke Sahara 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 8 – Westelijke Sahara 

binnenzijde 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 11 – Mauritanië 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 11 – Mauritanië 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 12 – Mauritanië 



Glycymeris rafaelmesai 
paratype 13 – Angola 



Beschrijving 

- schelp: stevig en dik, gelijkkleppig en 
equilateraal, bolvormig; 

- omtrek: bijna cirkelvormig, achterzijde licht 
afgeknot, voorzijde mooi afgerond, soms een 
bochel vanaf de umbo tot onderste rand van 
achterzijde; 

- umbo: opisthogyr; 

- ligament: amfidetisch; 



- taxodont slot: 2 reeksen van 9-15 tanden; 

- microsculptuur: fijne concentrische ribben als 
golvende groeilijnen, geen radiale groefjes, geen 
netwerkstructuur; 

- periostracum: viltig, bleek olijfkleurig; 

- kleur: witgeel, soms met bruine zigzag-lijntjes 
op umbo; vaak geheel of gedeeltelijk bruin 
gekleurd (invloed van ijzerhoudende bodem!); 
binnenzijde: crème-wit + bruine vlekken. 

 



Vergelijking met andere soorten 

- Westelijke Atlantische Oceaan: 

 

* G. americana (Defrance, 1826): juveniele 
ex. 

 

* G. decussata (Linnaeus, 1758) 

 

* G. undata (Linnaeus, 1758) 



Glycymeris americana (juveniel) 
Oost-Panama 



Glycymeris decussata 
Guadeloupe, Kleine Antillen, Caribische Zee 



Glycymeris undata 
Oost-Panama 



Vergelijking met andere soorten 

- 0ostelijke Atlantische Oceaan: 
* Glycymeris concentrica (Dunker, 1853) 
* G. formosa (Reeve, 1843) 
* G. glycymeris (L., 1758) 
* G. vanhengstumi Goud & Gulden, 2009 
* G. nummaria (L., 1758) 
* G. pilosa (L. 1767) 
* G. scripta (von Born, 1778) 
* G. stellata (Bruguière, 1789)  



Glycymeris concentrica 
(Dunker, 1843) 

- waar?: Mauritanië, Canarische Eilanden, Kaap-
verdische Eilanden, Senegal, Guinea, Ivoorkust, 
Ghana, Principe, Gabon, Angola; 

- omtrek: cirkelvormig; licht afgeknot aan de 
achterzijde; 

- ligament: amfidetisch; 



- microsculptuur: netwerk van zeer veel dunne 
duidelijke concentrische ribbetjes, doorkruist 
met bruine stralen; 

- periostracum: donker bruin, vrij resistent; 

- kleur: variabel; bruin met eventueel witte 
banden of bruine vlekken;  

- afmetingen: 20-45 mm. 



Glycymeris concentrica 
Senegal 



Glycymeris concentrica 
Senegal 



Glycymeris concentrica 
Ivoorkust 



Glycymeris concentrica 
Angola 



Glycymeris concentrica 
Angola 



Glycymeris formosa (Reeve, 1843) 

- waar?: Kaapverdische Eil., Golf van Guinea; 

- omtrek: bijna cirkelvormig, licht afgeknot aan 
de achterzijde; 

- ligament: amfidetisch; 

- microsculptuur: zeer dicht netwerk van zwakke 
radiale ribben en dikkere concentrische ribben; 

 

 

 



- periostracum: viltig; beperkt tot de randen; vgl. 
met G. rafaelmesai, G. concentrica en G. scripta; 

- kleur: paars-bruine strepen of vlammen       

vanaf de umbo op een witte achtergrond; 

- afmetingen: 30-80 mm; 

- verschilt van G. stellata door een kleiner aantal 
langere groefjes aan de binnenkant. 

- Opmerking: 

G. formosa var. tumida Dautzenberg & H. Fischer, 
1906 is veel boller met donkerrode vlammetjes. 



Glycymeris formosa 
Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
var. tumida 

Kaapverdische Eilanden 



Glycymeris formosa 
var. tumida 

Principe, Golf van Guinea 



Glycymeris formosa 
var. tumida 

Principe, Golf van Guinea 



Glycymeris scripta (von Born, 1778) 

- waar? : Canarische Eilanden, Mauritanië, Senegal, 
Sierra Leone; 

- omtrek: bijna volledig cirkelvormig; 

- ligament: vooral prosodetisch; licht amfidetisch; 

- microsculptuur: homogeen netwerk van veel 
zwakke concentrische lijntjes en even zwakke 
stralende ribben (bijna onzichtbaar); 

 



- periostracum: viltig, olijfkleurig; 

- kleur: 10-15 bruine zigzag-lijntjes op witte of 
licht-bruine achtergrond; 

- afmetingen: 40-70 mm. 

 

- Opmerking: dit is Le Vovan van Adanson 

Pectunculus vovan ´Adanson’ Lamy, 1942 
(Fischer-Piette,1972) 



Glycymeris scripta 
Mauritanië 



Glycymeris scripta 
Mauritanië 



Glycymeris scripta 
Senegal 



Glycymeris scripta 
Senegal 



Glycymeris stellata (Bruguière, 1789) 

- waar?: Madeira, Canarische Eilanden, Mauritanië, 
Senegal, Sierra Leone, Golf van Guinea, Kameroen, 
Angola; 

- omtrek: bijna cirkelvormig, breder dan hoog, licht 
afgeknot; 

- ligament: amfidetisch; 

- microsculptuur: netwerk van duidelijke stralen en 
fijne concentrische ribbetjes; duidelijke groeilijnen; 



- periostracum: viltig; donker olijf-bruin; 

- kleur: zeer veel concentrische golvende 
bruine lijntjes, bruine zone onderaan op 
bruine achtergrond; 

- afmetingen: 50-70 mm; 

- verschilt van G. formosa door een groter 
aantal kortere groefjes aan de binnenzijde 



Glycymeris stellata 
Senegal 

 



Glycymeris stellata 
Senegal 



Glycymeris sp. 

- waar?: Sumba, Angola 

- schelp: klein, stevig met platte kleppen; 

- omtrek: ovaal-cirkelvormig; 

- ligament: prosodetisch; 

- taxodont slot: 2 reeksen tanden, 10 tandjes 
aan voorzijde en 14-15 kleinere tandjes aan 
achterzijde; 



- microsculptuur: weinig sporen van netwerk 
(glad oppervlak met uiterst zwakke radiale 
ribben en microscopische concentrische lijntjes); 

- periostracum: afwezig; 

- kleur: blauw-grijs met bruine strepen en zigzag 
vlekken; donkere vlek op achterzijde; 
binnenzijde glanzend met centrale bruine vlek. 

 

- Opmerking: slechts 1 (juveniel?) ex. (coll. F. 
Nolf) 

 



Glycymeris sp. 
Angola 



Glycymeris sp. 
Angola 



Vergelijking van de 
microsculptuur 

G. concentrica 

G. rafaelmesai 

G. formosa 

G. scripta G. stellata 



G. concentrica                                         G. formosa                           G. rafaelmesai                                                                                    

 G. scripta                                              Glycymeris sp.                          G. stellata 

Geografische verspreiding 


