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VENERIDAE 

Conquilla regular, equivalva, ordinariament tancada, solida, esculturada o no; 

xarnera formada per tres dents cardinals divergents, almenys en la valva esquerra, 

a vegades amb dents laterals; lligament extern; impressió paleal quasi sempre 

sinuada. 

El segient quadre dicotómic caracteritza els set géneres de Veneride fins avui 

trobats a Catalunya. 

1 Vores de les valves denticulades per dintre...........o.o.ooooom..... Venus 
» » A E o O IO RIO 2 

9 mm pressió paleallertea l ta leaatabeta aje adl e dale pate ias Gouldia 
» EA a AO oo otro vato 3 

DentsHateralSibenkmarcades is tata lata ao ie otto 4 
3 e 

» » apenestysiblesto mulas el to lala o 5 

4 C. orbicular comprimida; sinuositat paleal ascendent............... Dosimia 
» oval subtrigona, inflada; sinuositat paleal horitzontal ........... Meretrix 

C. un poc oberta posteriorment, ornada de lámines fulloses ......... Venerupis 
5 POE 

»itencada, no ornada de lammes' fulloses .. 2.2. taa alada e 6 

6 $ C. lenticular, amb dues dents en la valva dreta i tres en Pesquerra ..  Lucinopsis 
V » oblonga, amb tres dents en cada valva........oooopoocoooomooo.. Tapes 

GkwNERE DOSINIA ScoPoLI. 

(Lám. I, figs. 1-5.) 

C. orbicular, comprimida, inequilátera, ornada d'estriíes concentriques fines i 

regulars; lúnula molt aparent; tres dents cardinals i una anterior davall de la 

lúnula; lligament esfonsat; vores de les valves enteres; sinuositat paleal pregona, 

angulosa i ascendent. 

j O. poe llustrosa, lenticular, de color blane brut, uniforme o amb lineo- 
¡SOC as IS a o O Sab E D. exoleta 

C. trigono-lenticular, brillant, de color uniforme blane o grisenc, tenyi- 
da en la regió apical de groguenc O TOBBNC ...ooooocococooocooo... D. lupinus 

D. exoleta Linneu. 

(Lám. I, figs. 1-4.) 

C. mitjana, solida, orbicular i comprimida; superficie poc llustrosa, atravessada 

per soles de creixement i per nombroses lamines concentriques aplanades en la part 

A 9 
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del mig i fulloses en els extrems, que es perllonguen sobre la lúnula; color blanqui- 

nós o rogene uniforme o amb més freqiencia pintat de linies irregulars formant 

zig-7ag o de radis d'un lleonat més o menys fort. 

Habita: Llansá (Bofill, Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), 

Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer) i Barcelona (Hidalgo, Martorell, Elera, 

Rosals). 

Observacions: Viu en la zona litora), a poca fondaria, enterrada en la sorra. 

Se la sol trobar dintre de les estrelles de mar. 

Sol ser abundant, quasi per tot arreu, no obstant d'aixó, no se citen varietats 

de nostres costes. En la de Llevant hem recollit les segients ex-colote: 

albo-sordida Scacchi, d'un blane brut, sens maculació. —V. lám. IL, fig. 1, 2. 

(Col. Chía.) 

zi9-209 Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, blanca, pintada de petites ratlles 

entrecreuades, lleonades o rosades. (Hidalgo, Mol. mar..., lam. 7, fig. 2.) —V. 

lám. L, fig. 4. (Col. Martín.) 

radians B. D. D., amb un radi blanc mitja limitat per dos sectors lleonats. 

(Hidalgo, Mol. mar..., lam. 7, fig. 1.) —V. lám. l, fig. 3. (Col. Bofill.) 

parcipicta, B. D. D., blanca amb rares taques brunes. 

Hem recollit exemplars d'aquesta especie que tenen 46 mm. d'amplada, 

42 Valcaria i 21 de gruix, pero aquesta mida és excepcional en nostres costes. 

Apareix aquesta especie en el terreny miocénic, peró a Catalunya sols se la troba 

en el plesancia de les provincies de Girona i Barcelona, en Pastia d'aquesta darrera 

(Almera i Bofill) i en el quaternari antic de Sant Joan de Vilassar (Almera). 

D. lupinus Linneu. 

(Lám. I, fig. 5.) 

C. mitjana, trígono-orbicular, lleument inflada; superficie brillant, amb nom- 

broses estríes concóntriques fines i apretades que es continúen sobre la lúmula i 

amb soles de creixement i estríes radiants finíssimes, quasi invisibles; color blane 

VPivori o grisene uniforme, tenyit de groc o rogene en Papex. 

Hab.: Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilas- 

sar (Zulueta, Tomás), Barcelona (Graells, Hidalgo, Martorell, Paetel, Rosals), Ca- 

lafell (Sama). 

Obs. Especie molt comú, que viu amb lPanterior enterrada a l'arena, i que's 

troba també dins de les estrelles de mar. 

Se'n citen de nostres costes el tipus i la varietat ex-forma 

lincta Pulteney, més inflada i més fortament esculturada. 

Aquesta varietat, que és la que domina en PAtlántic, és rara en el Mediterrani. 

Posseim exemplars del tipus, procedents de la costa de Llevant, que tenen 

30 mm. d'amplada per altres tants d'algaria i 14 de gruix. 

La D. lupinus es distingeix de la D. exoleta per ser més petita, més finament 
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estriada i molt més brillant, per tenir la regió apical de coloració diferent de la del 

restant de la conquilla, i pel decliu més rápid de la vora dorsal posterior. 

En aquesta especie s'hi veuen faixes concentriques de diferent opacitat, quo 

están en relació amb els soles de creixement. 

Fossil ha sigut citada en el plesancia, astiá i sicilia de Catalunya (Almera 1 

Bofill). 

GENERE GOULDIA Apans. 

(Lám. I, figs. 6-7.) 

C. petita, comprimida, gruixuda, suborbicular, marcada d'estries concentriques; 

lúnula distinta; xarnera amb tres dents cardinals en cada valva; impressió paleal 

entera. 

S'ha citat solament una especie, la 

G. minima Montagu. 

C. petita, solida, quasi equilátera, de forma trígona una mica allargada, arrodo- 

nida del costat ventral; superficie una mica Jlustrosa, guarnida d'estríes con- 

centriques desiguals i de soles de creixement; coloració rosada o rogenca amb li- 

nies blanques radiants, bífides, que acaben, prop de la vora ventral, en una taca 

roja. 

Hab.: Llansá (Bofill, Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Martorell, 

Salvañá), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell). 

Obs.: Viu a profunditats variables, fons fangosos o arenosos. Se la troba alguna 

volta en les estrelles de mar. 

El Sr. Tomás ha trobat a Pineda la varietat ex-forma striata, Locard, més pre- 

gonament solcada. 

Les petites dimensions d'aquesta especie, que varía entre 7i 10 mm. Palgaria, 

i la impressió paleal entera, la separen de totes les altres Veneride. 

Se la troba en el plesancia, astiá (Almera 1 Bofill) i quaternari antic (Almera) 

de la «provincia de Barcelona. 

GENERE LUCINOPSIS Forses er HANLEy. 

(Lám. I, figs. 8-10.) 

C. lenticular, pruna; lúnula indistinta; valva dreta amb dues dents laminoses 

divergents, la del darrera bífida, valva esquerra amb tres dents, bífida la del mig; 

sinuositat paleal fonda i ascendent. 

1 (MCRamblestries radiante ao L. Lajonkaire' 
l » sense  » A O MES io are Saro L. undata 
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L. Lajonkairei Payraudeau. 

(Lam. I, fig. 8.) 

4 3. mitjana o petita, poc inequilátera, sólida, cercolar subromboidal o una mica 

allargada transversalment; superficie mat amb estríes radiants nombroses i altres 

concentriques poc regulars que al creuar les primeres li donen un aspecte granillós; 

color blanquinós, tenyit de roig de rovell. 

Hab.: La Escala (Rosals) Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo), Barcelona 

(Hidalgo, Martorell) i Vilanova (Sama). 

Obs.: Especie de les platges i zona litoral, que viu en les esquerdes de les roques 

i davall les pedres. Es molt rara. 

Les cites del Dr. Hidalgo se refereixen a la varietat ex-forma. 

decussata Philippi, molt inequilátera, més petita i amb el contorn subquadran- 

gular. 

He trobat també aquesta varietat a Vilassar. 

Se li assignen com a dimensions, al tipns, 24 mm. d'amplaria, 22 d'algaria i 

12 de gruix. 

Aquesta especie forma part del sub-génere Lajonkairia Deshayes. 

Se la cita del quaternari antic de Sant Joán de Vilassar (Almera). 

L. undata Pennant. 

(Lam. I, figs. 9-10.) 

C. feble, una mica transparent, orbicular, subcorcobada; superficie llustrosa, 

adornada d'estriíes concentriques nombroses fines i regulars, més fortes cap a la 

vora ventral ide soles de creixement; coloració blanca tenyida de groc ocraci, 

sobretot prop de la regió apical. 

Hab.: Pineda (Tomás), Vilassar (Col. de Pautor) i Calafell (Sama). 

Obs: Viu a profunditat de cinc i més metres en fonds de fanc i arena. Es rara 

en nostres costes. 

No es facil confondre aquesta especie amb la precedent, pero V'he vista equi- 

vocar amb freqúencia amb la Diplodonta rotundata Montagu, especie molt extesa 

en nostra costa. La confusió és sobretot possible quan s'examina isoladament la 

valva dreta, puix una i altra especie tenen en aquesta les dents cardinals iguals en 

nombre i disposició; peró tot dubte desapareix fixant-se amb l'impressió paleal, que 

és entera en les Diplodonta i ampla i profundament sinuada en les Lucinopsis. 

Fossil se l'ha trobada acompanyant a lVanterior en el quaternari antic de Vi- 

lassar de Mar (Almera). 
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GENERE MERETRIX LAmMArcK. 

(Lam. 1, figs. 11-13.) 

C. inequilátera, subtrígono-oval, més o menys inflada, sólida; lúnula distinta; 

valva dreta amb tres dents cardinals divergents i una al davant sublunular; valva 

esquerra amb tres dents semblants a les de la dreta i amb una fosseta dessota de 

la lúnula per allotjar la dent anterior de Paltra valva; sinuositat paleal mitjana 

i angulosa. 

1 NOAA as pad o ptas oa Sa cl laca: M. chione 
V >» petita, marcada d'estries Coz.ce -briques ....o.ooo.oooruorm..aos> M. rudis 

M. chione Linneu. 

(Lám. I, figs. 11-12.) 

C. gran i grossa, oval, una mica triangular transversalment, convexa; superficie 

llisa, molt llustrosa, marcada de soles de creixement, coberta d'una epidermis trans- 

parent, molt adherida, que forma finíssimes arrugues en direcció radiant en la part 

del mig; més visibles i obliqiies envers Vextrem posterior; coloració rogenca amb 

faixes concentriques 1 radis més foscos. 

Hab.: Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Calella (Hidalgo), Mataró (Hidalgo, 

Salvañá), Vilassar (Zulueta, Tomás), Masnou (Maluquer), Barcelona (Graells, Hi- 

dalgo, Martorell, Elera, Rosals), Vilanova i Calafell (Sama). 

Obs.: Viu a profunditat variable en fons arenosos. 

No se citen varietats, malerat que canvía molt la forma i coloració d'aquesta 

especie. 

Per les seves dimensions, 90 mm. d'amplaria i 70 dValgaria per terme mig, 

no se la pot equivocar amb cap altra especie de la familia. Un observador poc ex- 

pert podría, tal volta, confondre-la amb la Mactra glauca Born, peró aquesta, 

apart de tenir la xarnera molt distinta, és una conquilla prima, quasi equilátera 1 

coberta d'una epidermis groguenca, arrugada en el sentit transversal. 

S'ha recollit en el plesanciá de les provincies de Girona i Barcelona i en Pastia 

i quaternari antic de la darrera. En el Baix Empordá Vhe trobada d'una mida 

superior a la que solen tenir els individus avui vivents. 

M. rudis Poli. 

(diras, also Sia) 

C. mitjana o petita, ventruda, oval transversa, un poc trígona; superficie molt 

poc llustrosa, coberta per nombroses estríes concentriques fines i per soles de crei- 

xement; coloració blanca agrisada, amb radis lleonats o bruns irregulars, general- 

ment interromputs, que desapareixen envers la vora ventral. 

13 
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Hab.: Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Bar- 

celona (Hidalgo, Martorell, Elera) i Calafell (Sama). 

Obs.: Especie que's troba com la precedent, peró amb molta menys freqiencia. 

S'han citat las vars. ex-forma 

gracilenta Locard, més petita, més transversa i menys inflada; 

mediterranea Tiberi, enterament blanca i amb soles concentries molt marcats; 

rugata Locard, curta, trígona i més inflada. 

La primera varietat ha sigut trobada a Barcelona (Tomás) i a Vilanova (Sama); 

les dues derreres, a Pineda (Tomás). 

Se recull en els mateixos jaciments de Vespecie precedent. 

Segurament aquesta conquilla déu son nom específic a Paspresa de la llur su- 

perficie. 

GENERE TAPES MrGERLE. 

(Lám. II, figs. 1-8.) 

C. oblonga, inequilátera, poc inflada, diversament esculturada; lúónula més o 

menys distinta; xarnera composta de tres dents cardinals, en cada valva, primesi 

més o menys bífides; sinuositat paleal fonda i arrodonida. 

S'han citat prop de trenta Tapes de Catalunya, pero tots ells poden reduir-se 

a les quatre especies admeses pels autors de Les mollusques marins du Roussillon, 

que són, sens cap mena de dubte, qui millor ha conegut i agrupat els Tapes dels 

nostres mars. 

Sumariament venen caracteritzades en Padjunt quadre dicotómic. 

1 Amb cordoas concentrics i sense estríes radiants................  T. rhomboides 
»Mestries COLCOntTIQUES Trad o o 2 

o ) Estríes conce-triques i radiants subiguals...................... Z. pullastra 
ño » » » desiguales AS 

3 f Esculturació radiant que domina sobre la co: céntrica ........... T. decussata 
1 » cor céntrica que domi a sobre la radiart ........... T. aureus 

T. aureus Gmelin. 

(Lám. II, figs. 1-3.) 

C. mitjana, transversalment oval o subtriangular, un poc inflada; lúnula molt 

aparent, llimitada per dos soles impresos; superficie poc lluenta ornada de cor- 

dons concentrics una mica irregulars, a voltes bifurcats, i d'estríes radiantes general- 

ment interrompudes, fines i molt sovint borroses; coloració extremadament va- 

riable. 

Hab.: Llansa (Bofill, Maluquer), Rosas (Hidalgo), Lloret, Pineda (Tomás), 

Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta, Tomás), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hi- 

dalgo, Martorell, Tomás) i Vilanova i Calafell (Sama). 
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Obs.: Especie poliforma de la qual s'han citat nombroses varietats 1 subvarie- 

tats, moltes d'elles a títol d'especies. Poden distribuir-se totes entre el tipus i les 

varietats catenifera i texturata, segons he fet en un treball anterior (1). 

TP. aureus tipus, forma més o menys subtriangular, color blane groguene, tenyit 

de bru en la regió posterior i molt sovint amb radis i linioles fosques; interior 

groc, sobretot en la concavitat dels ápexs. 

Hab.: Llansá (Maluquer), Rosas (Hidalgo), Pineda, Vilassar (Tomás), Barce- 

lona (Rosals). 

Com a mutacions del tipus s'han assenyalat les ex-forma 

aenea Turton, de contorn subromboidal, brillant i amb canviants bronzejats, 

1 les submutacions ex-forma ventricosa, depressa i sublaevigata i les ex-colore 

violacea, fulvescens, brunnea, bicolor i marmorata, 

i Servaini Locard, petita, oval transversa, inflada, amb lPesculturació concén- 

trica feble. 

La primera i les seves submutacions la citen a Llansá els Srs. Bofill i Maluquer; 

la darrera, a Barcelona el Sr. Tomás. 

La varietat 

catenifera Lamarck, ben oval, menys convexa i més transversal que el tipus, 

de color blanquinós o groguenc amb quatre radis bruns articulats, 

Hab.: Llansá (Bofill, Maluquer), Rosas (Hidalgo), Mataró (Salvañá) i Barce- 

lona (Hidalgo, Martorell, Tomás). 

Són mutacions, ex-forma, Vella les depressa, elongata, minor i subrhomboidea, 

assenyalades a Llansá pel Sr. Bofill i el Sr. Maluquer i la Grangerí Locard, trobada 

a Barcelona pel Sr. Tomas. 

Les mutacions ex-colore són nombroses, essent les principals citades les albida, 

bicolor, brunnea, fulva, maculata, marmorata, petalina i subradiata, la segona a Pi- 

neda i Barcelona (Tomás) i Calafell (Sama); la penúltima, a Mataró (Salvañá), 

Barcelona (Hidalgo i Tomás) i Calafell (Sama), i totes les restants a Llansá (Bofill, 

Maluquer). 

La varietat 

texturata Lamarck, més grossa, de contorn oval, pintada de linioles brunes 

entrecreuades formant un enreixat, amb freqúiencia moradenca per dintre. 

Hab.: Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona 

(Hidalgo, Martorell, Tomás) i Calafell (Sama). 

El Sr. Tomás cita a Barcelona les quatre segúents mutacions ex-forma et colore: 

floridella Lamarck, subromboidal, quasi llisa en la part del mig, de color car- 

minat amb dos radis blanes i petites fláamules blanques i rojes; 

Mabillei Locard, menys transversa i més alta, de color clar, pintat en la part 

posterior de flámules violades brunes. 

(1) Chía. Aplec de nolicies sobre'ls Moluses de Catalunya 1 catáleg provisional dels matei- 
wos. 1911. 
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retorta Locard, semblant al tipus de Pespecie, peró amb la conquilla prima i 

brillant; 

rostrata Locard, forma irregular, transversa, vora ventral sinuosa cap al dar- 

rera, color semblant al del tipus. 

La var. pulchella Lamarck, que cita el Sr. Tomás a Lloret, és una forma propia 

de les costes d'Alger. 

Les nombroses transicions que s'observen entre'l tipus del 7. aureus i les seves 

varietats i mutacions són una prova irrecusable de la unitat específica de totes elles. 

No obstant de la seva variabilitat, no és facil confondre aquesta especie amb 

cap altra de les que del mateix génere viuen en nostres costes. La impressió dels 

soles que circumsecriuen la lúnula bastará per a distingir-la. Es aquest un carácter 

constant i facil d'apreciar, malgrat que no l'havem vist consignat per cap autor. 

Les dimensions d'aquesta especie oscillen entre límits molt.extensos: els majors 

exemplars tenen 36 mm. d'amplaria, 25 d'algaria i 18 de gruix. 

Se P'ha trobada fossil solament en el quaternari antic de Vilassar de Mar (Al- 

mera). 

T. decussata Linneu. 

(Lám. 11, fig. 4.) 

C. gran o mitjana, solida, oval transversa, foscament truncada en la part del 

derrera; lúnula ben marcada, limitada en cada valva pel relleu de la primera cos- 

tella; superficie llustrosa, esculturada per costelles radiants, estríes concéntriques 

i soles de creixement; les estríes, al creuar les costelles determinen una reticulació 

molt marcada, sobretot envers els extrems de la conquilla, en qué aquestes prenen 

Paspecte nodulós; coloració lleonada, amb clapes i punts rogencs, disperses 0 con- 

fluents, determinant a voltes la disposició radiada; interior blanc o groguenc. 

Hab.: Catalunya (Graells), Llansá (Bofill, Maluquer), Cadaqués (Tomás), Cal- 

detes (Salvañá), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hi- 

dalgo, Martorell, Elera, Tomás, Rosals), Tortosa (Montserrat) i San Carles de la 

Rápita (Hidalgo). 

Obs.: Viu a poca fondaria, entre fanc i Varena. 

Locard (1) considera com a tipus d'aquesta especie la forma que's troba en 'At- 

láantic, i separa la que viu en el Mediterrani amb la denominació de T. extensus. 

Bucquoy, Dollfus i Dantzenberg han provat d'una manera irrecusable que 

la opinió de l'autor esmentat és completament erronia i han restablert per a la 

forma de nostres mars el primitiu nom de Linneu. La de l'Atlantic correspón a la 

T. fusca, Gmelin. 

Ambdúes formes, semblen, a primera vista, ben distintes; pero, com fan notar 

(1) Locard (A.). Étude critique des Tapes des cótes de France, in Bull. Soc. Malac. de France, 
n,* 2, 1886. 
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els precitats autors, están relligades, la una a Valtra, per la varietat que anomenen 

intermedia. 

Encara que comú, sols s'han citat'les varietats ex-colore 

lactea Philippi, blanca, sense maculació 

i radiata B. D. D., amb radis ben marcats, 

trobades a Llansá pel Sr. Maluquer. 

En la collecció del Dr. Serradell hem vist una varietat, que hi figura amb el 

nom de 

depauperata Monterosato, més petita que el tipus, amb les ceostelles radiants 

menys marcades i els soles de creixement quasi laminosos, 

No hem pogut consultar la descripció d'aquesta forma, que viu a la desembo- 

cadura del Llobregat. 

.Les dimensions de la 7. decussata solen sobrepassar les de ses congéneres. 

Per la seva esculturació robusta, i fins grollera, pel predomini de les costelles 

radiants i pels caracters de la lúnula, no pot ésser confosa aquesta especie amb cap 

altra de les que viuen a Catalunya. 

Fossil se l'ha trobada amb la precedent. 

T. pullastra Montagu. 

C. mitjana, sólida, molt inequilátera, transversalment oval allargada, truncada 

en la regió posterior; lúnula poc aparent; superficie no llustrosa, creuada per estríes 

radiants molt acostades, onduloses i irregulars i per altres concentriques, també 

nombroses, determinant ambdúes una reticulació fina i apretada, sobretot en la 

regió del darrera; coloració exterior molt variable; la interior, blanca o maculada 

de violat en l'extrem posterior o en la part sublligamentosa de la vora dorsal. 

Hab.: Llansa (MaJuquer), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), 

Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell) i Calafell (Sama). 

Obs.: Es troba en les platges i zona litoral enterrada en l'arena. 

El tipus de lPespecie viu en 1'Atlantic i totes les formes fins avui trobades en 

nostres costes han de referir-se a la varietat ex-forma 

geographica Gmelin (Lam. IL, figs. 5-7), més petita que el tipus, de forma més 

transversal allargada, d'esculturació més feble, amb les estríes radiants poc accen= 

tuades i a voltes fins borroses en la part mitjana de la conquilla, i de coloració més 

brillant 1 variada. 

Acompanyem els contorns de les formes atlántica i mediterrania, que marquen 

suficientment les diferencies entre'l tipus i aquesta varietat. 

En la costa de Llevant l'hem recollida amb la coloració típica i, a més, les 

varietats ex-colore 

marmorata Philippi, blanquinosa, marmorada de bru i lleonat i amb radis 

blanes; 
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catenifera Philippi, marmorada i amb quatre o més radis articulats de bru i 

blanc; 

apicalis Philippi, marmorada o radiada, bruna en la part posterior i els ápexs 

violats; 

albida Philippi, blanca i lleument rogenca en la part del darrera; 

adusta B. D. D., blanca amb un radi negrene al llare de la vora dorsal poste- 

rior de la valva esquerra. 

La mida de la forma catalana és de 34 mm. d'amplaria, 22 d'alcaria i 15 de 

gruix, per terme mig. 

Aquesta especie es distingeix del 7. decussatus, amb el qual té certa similitut, 

per la reticulació de la superficie, en ésser més inequilatera, més allargada transver- 

salment, més finament esculturada; en que les costelles transverses semblen frun- 

zides i no granilloses; en tenir la part posterior de la vora dorsal quasi parallela a 

la ventral i en qué la lúnula, quan és aparent, no és limitada pel relleu de les 

costelles, com succeeix en el 7. decussatus. 

Es de remarcar que En Locard colloca el tipus en el grupus d'aquest darrer, 

mentre que la varietat geographica la inclou en el del Tapes rhomboides. 

Fóssil acompanya a les dues anteriors en el quaternari antic de Vilassar de 

Mar. 

T. rhomboides Pennant. 

(Lám. II, fig. 8.) 

C. sólida, mitjana, inequiláatera, oval transversa, poc inflada; lúnula aparent; 

superficie llustrosa, ornada de nombrosos cordons concentrics aixafats, poc regu- 

lars i alguns confluents, més marcats en els extrems que en la part mitjana, esborrats 

en la proximitat de la regió apícola, que és llisa 1 brillant; color rogene o bru 

clar, uniforme o maculat de bru fose; coloració interna blanca, frequentment amb 

una gran taca carminada sota dels ápexs. 

Hab.: Catalunya (Martorell) i Sant Pol, Mataró i Barcelona (Hidalgo). 

Obs.: Especie raríssima, que viu en les platges i zona litoral. 

En la collecció del Sr. Tomás hem determinat com d'aquesta especie una valva 

recollida solta a Pineda, que presenta llisa la part del mig i és una mica més allar- 

gada que les que tinc de 1'Atlántic. 

No és fácil confondre-la amb cap altre Tapes de Catalunya, d'on no se la cita 

fossil. 

Els comptats exemplars recollits sembla que deuen referir-se a la var. edulis. 

Una altra especie d'aquest génere ha estat citada a Catalunya pel Dr. Salvañá: 

el Tapes virgineus Linneu. 

Amb aquest nom va englobar el naturalista suec dues conquilles diferents, 

dels mars de Filipines la una, dels de l'Europa Valtra. Per a la primera ha restat 

el primitiu nom, per a la segona ha estat substituit per la denominació de 7. rhom- 

boides Pennant. 
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Sería de creure que aquesta darrera conquilla és la citada a Mataró pel Dr. Sal- 

vañá, si aquest no afegís que és una especie comú, essent així que la T. rhomboides 

és raríssima en tot nostre litoral, com ho prova el fet que els Srs. Zulueta i Tomás, 

que han explorat amb gran diligencia la Costa de Llevant, no lPesmenten en sos 

respectius catálegs, i que, per la nostra part, tampoc hem trobada, no obstant 

d'haver recullit milers de valves en totes les platges próximes a Mataró. 

El 7. virginens citat pel Dr. Salvañá no és, doncs, el TT. rhomboides, sinó una altra 

especie; probablement alguna de les varietats del 7. aureus designades amb aquell 

nom per Brown, Philippi, Scacchi o altres autors posteriors, peró no la de Linneu. 

Les especies catalanes d'aquest génere poden agrupar-se de la manera segúent: 

Tapes (8. str.), rhomboides Pennant. 

—  (Pullastra), pullastra Montagu. 

—  (Pullastra), aureus Gmelin. 

—  (Amygdala), decussatus Linneu. 

Giwere VENERUPIS LAmarck. 

C. oblonga, curta, un poc oberta de la vora del darrera, una mica irregular, 

inequilátera, adornada de lámines concentriques i estríes radiants; Xarnera com- 

posta en cada valva de tres dents cardinals, una Velles bífida; sinuositat paleal 

un poc fonda i angulosa. 

Sols se cita una especie, la 

V. irus Linneu. 

(Lám. IT, figs. 9-10.) 

C. petita, subquadrangular, transversa, molt inequilátera; superficie mat, 

ornada de lámines concéntriques primes, molt desenrotllades, fulloses en les 

extremitats, sobre tot en la del darrera, i Vestries radiants que dels espais inter- 

lamelars passen a la superficie de les lámines; color blanc groguenc generalment 

uniforme, a voltes pintat de linioles rogenques obligiies o en zig-zag; interior blanc, 

maculat de moradene cap al darrera i davall la regió del lligament. 

Hab.: Llansá (Bofill, Maluquer), Cadaqués (Tomás), Mataró (Hidalgo, Sal- 

vañá), Vilassar (Zulueta, Tomás), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Mar- 

torell), Vilanova i Calafell (Sama). 

Obs.: Viu a flor d'aigua, en les esquerdes de les roques i davall les pedres. 

Es freqiient quasi per tot. 

La única varietat citada és la ex-colore 

bicolor Monterosato, amb una taca violada bruna visible a lensems per dintre 

i per fora, que ha trobat a Llansá el Sr. Maluquer. 

Hem recollit en la Costa de Llevant exemplars que tenen 23 mm. d'amplada, 

15 dValcaria i 10 de gruix; pero, generalment, és forga més petita. 
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GENERE VENUS LisngU. 

(Lám. TI, figs. 11-20.) 

C. gruixuda, oval, diversament esculturada, amb les vores finament dentades 

de dintre; lúnula distinta; lligament sortit; xarnera formada en cada valva per 

tres dents cardinals divergents, freqúientment bífides; sinuositat paleal petita, 

angulosa. 

1 $ Esculturació radiant que domina sobre la trangversa ............. V. ovata 
1 > transversa que domina sobre la radiant.............. 2 

> E CFSUD BIOS A a TARA 3 
ANS SAS a E AO Ono dÓ yaa de 4 

3 Lámines concentriques fortes, tuberculoses en els extrems......... V. verrucosa 
¿ » » Pres, motu berculoses o aio V. nuz 

4 S » aixafades, robustes, lliures solament de la vora........... 5 

1 » primes, lliures per ambdúes Cares...........o..ooooooocos. V. casina 

5 S » nombroses que passen al corselet ........ nuca Y gallina 
l » poc nombroses que acaben a la vora del corselet.. e...  V. fasciata 

V. casina Linneu. 

(Lam. TI, figs. 11-12.) 

C. mitjana o petita, circular un poc allargada transversalment, deprimida; 

superficie de lamines concéntriques primes, fulloses, reflectides envers P'ápex, acom- 

panyades d'estríes també concentriques molt fines i Valtres estríes radiants borro- 

ses, un poc visibles en la regió posterior; color blanc groguenc, sembrat de taques 

rogenques que, a voltes, conflueixen afectant la disposició radiada. 

Hab.: Tossa i Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Chía) i 

Barcelona (Hidalgo, Martorell). 

Obs.: Se troba a profunditat considerable. Les estrelles de mar la contenen algunes 

vegades. 

Es especie poc comú, de la qual sols s'ha citat la var. ex-forma 

Rusterucis Payraudeau, de mida més petita i de forma més transversa, 

recollida pel Sr. Rosals a Llansáa i per nosaltres a Vilassar dintre de les estrelles 

de mar. 

En la platja he trobat exemplars morts, del tipus, que tenen 47 mm. d'am- 

plaria i 45 Valgaria, peró aquestes dimensions són excepcionals en nostres costes. 

La sola especie amb la qual té alguna semblanga és la V. verrucosa Linneu; peró 

aquesta és més inflada, més grollerament esculturada i les lámines hi són groi- 

xudes i tuberculoses en els extrems. 

No ha sigut trobada fossil a Catalunya. En altres paisos circum-mediterranis 

se la cita ja en el pliocénic. 
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V. fasciata Da Costa. 

(Lam. IT, fig. 13.) 

C. petita, groixuda, de forma subtriangular; superficie molt poc llustrosa, or- 

nada de fortes costelles concéntriques desiguals i poc nombroses, de fines estries 

també concentriques i d'altres radiants sols visibles amb vidre d'augment; colora- 

ció grogosa o rogenca amb taques o linioles radiants més fosques. 

Hab.: Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá), Vilassar (Chía) 

Barcelona (Hidalgo), Vilanova i Calafell (Sama). 

Obs.: Com anterior, viu a profunditat una mica considerable i, com ella, se sol 

trobar en les estrelles de mar. 

La var. ex-forma 

gradata Deshayes, amb les costelles més reflectides envers P'ápex i amb una 

petita dent en la seva terminació posterior, se la cita a Mataró (Salvañá), Vilas- 

sar (Chía) 1 Barcelona (Hidalgo). 

Els majors exemplars que hem recollit tenen 15 mm. d'alcaria per 17 d'am- 

plada. 

Té alguna semblanga, en quant a forma, amb la V. gallina Linneu, peró aquesta 

té les costelles molt més nombroses i apretades 1 les seves dimensions solen ésser 

més fortes: la coloració és, per altra part, ben distinta. 

El plesancia i el quaternari antic de Catalunya ofereixen aquesta especie. 

V. gallina Linneu. 

(Lam. II, fig. 14-16.) 

C. mitjana, solida, poc inflada, subtrigona; superficie brillant, guarnida de 

cordons concentrics alxafats, nombrosos, irregularment dirigits, bífits molts en la 

part posterior i perllongats sobre'l corselet en forma d'estries fines i regulars; estríes 

radiants sols visibles amb un fort augment; coloració blanquinosa sembrada de peti- 

tes taques brunes nombroses, que conflueixen a voltes, formant radis; interior 

blanc uniforme o maculat de moradenc. 

Hab.: Llansá (Bofill, Maluquer), Pineda (Tomás), Calella (Hidalgo), Mataró 

(Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, 

Martorell, Rosals), Costes de Garraf (Almera i Bofill), i Vilanova i Calafell (Sama). 

Obs.: Viu a poca profunditat en platges arenoses. Se la troba sovint dins de les 

estrelles de mar. 

El Sr. Rosals cita en el Port de la Selva la var. ex-forma 

striatula Da Costa 

i el Sr. Maluquer la ex-colore 

radiata Requien, amb tres o més radis bruns, a Llansá. 

Hem trobat també aquestes varietats a Vilassar de Mar, on hi hem recollit 

també la var. 
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major B. D. D., de dimensions més considerables que el tipus. 

Aquest no sol passar de 35 mm. d'amplada per 30 Valgaria i 11 de gruix. 

El nombre, grossor i direcció dels cordons són molt variables. Tots ells, abans 

de penetrar en el corselet, se redrecen, forman un angle obtús amb la direcció 

primitiva i prenen la forma de lámines quasi perpendiculars amb la superficie 

de la conquilla. Aquesta disposició solament és ben visible en els exemplars joves 

1 frescos. 

Fossil se P'ha trobada en el plesanciá (Almera i Bofill) i en el quaternari antic 

de la provincia de Barcelona (Almera). 

V. nux Gmelin. 

(Landa 7) 

C. mitjana, solida, poc robusta, subglobulosa, oval transversa; superficie mat, 

ornada de lámines concentriques primes, nombroses, que's continúen atenuant-se 

sobre la lúnula, acompanyades de finíssimes estríes que ocupen els espais inter- 

lamelars; estríes radiants molt poc visibles; coloració groguenca pálida uniforme. 

Hab.: Mataró (Hidalgo, Salvañá), Barcelona (Hidalgo) i Amposta (Rosals). 

Obs.: Viu a profunditat considerable enterrada en el fanc. 

Es molt rara i no se'n coneixen varietats. 

La forma general, la coloració, la feblesa de les lámines que la ornen, són ca- 

racters suficients per a no confondre aquesta especie amb cap de ses congéneres. 

Es especie molt abundant en el pliocénic de les provincies de Girona i Bar- 

celona. 

V. ovata Pennant. 

(Lám. II, figs. 18-19.) 

C. petita, sólida, oval, poc inflada; superficie molt poc llustrosa, recorreguda 

per costelles, radiants i estríes concentriques que, al creuar-se, formen granulacions 

que donen a la conquilla un aspecte reticulat; coloració grisenca o lleonada, salpi- 

cada o no de taques rogenques. 

Hab.: Pineda (Tomás), Callela (Martorell), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar 

(Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Rosals) i Vilanova i Calafell 

(Sama). 

Obs.: Viu a profonditat variable, en fons fangosos i arenosos. Se la troba en 

les estrelles de mar. 

Les darreres costelles en lloc de granulacions són ornades de petites escates. 

Dimensions: amplaria, 10; alcaria, 9, i gruix, 5 mm. 

Les reduides dimensions i les costelles radiants granilloses caracteritzen perfec- 

tament aquesta especie, que no té altra forma semblant en nostres mars. 

Se la cita del plesancia, astiá, siciliá i quaternari antic de la provincia de Bar- 

celona,. 
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V. verrucosa Linneu. 

(Lam. II, fig. 20.) 

C. regularment gran, sólida, pesada, subglobulosa; superficie no llustrosa or- 

nada de lámines concéentriques fortes, tuberculoses en els extrems i altres lámines 

més fines que ocupen els espais que queden entre les primeres, unes i altres solca- 

des per estríes transversals finíssimes; estríes radiants obtuses, més aparents en les 

proximitats dels vértexs; coloració groguenca o bruna, generalment maculada en 

la regió posterior i sobre l'escudet de taques brunes, que a voltes dibuixen tres 0 

quatre radis interromputs. 

Hab.: Elansá (Bofill, Maluquer), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou 

(Maluquer), Barcelona (Graells, Hidalgo, Martorell, Bofill, Rosals), Vilanova i 

Calafell (Sama). 

Obs.: Se la troba fins a 60 metres de profunditat, enterrada en Parena, sobretot 

prop de les roques. 

No obstant d'ésser especie molt estesa, no se'n citen varietats. 

A Vilassar hem trobat la var. ex-forma 

tumida B. D. D., més enrodonida i amb la vora ventral gruixuda 

y la ex-colore 

ornata B. D. D., amb radis interromputs i fláamules anguloses de color bru. 

Les dimensions d'aquesta especie, en nostres costes, són sempre més febles 

que les de les que viuen en les illes Balears, arribant rarament a tenir 42 mm. d'am- 

plaria, 39 d'algaria i 27 de gruix. Les dimensions de la var. tumida són, respectiva- 

ment, 42 Y/z, 41 Y/z 1 34 mm. 

La forma i Pesculturació d'aquesta especie no permeten confondre-la amb cap 

altra conquilla del nostre litoral. 

Fossil se l'ha trobada en el plesancia, astiá i sicilia de la provincia de Barcelona 

(Almera i Bofill). 

Les Venus que acabem d'esmentar es distribuixen en quatre seccions en la for- 

ma segúent: 

Secció Chamelea. V. gallina Linneu. 

—  Ventricola. V. verrucossa Linneu. 

— V. nux Gmelin. 

— y V. casina Linneu. 

--  Timoclea. V. ovata Pennant. 

-— Clausinella. V. fasciata Da Costa. 
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LÁMINA I 

fi 

1-2. — Dosinia exoleta L., tipu. 8. — Lucinopsis Lajonkairei Pays. 

3. — Dosinia exoleta L., var. radians. 0h == Lucinopsis undata Penn. 

4. — Dosinia exoleta L., var. zig-249. 11-12. — Meretrix chione L. 

5. — Dosinia lupinus L. 13. — Meretrix rudis Poli. 

e 6-7. — Gouldia minima Mtg. ; 
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Malacología de Catalunya. LAMINA 1 

Publicacions de l'Institut de Ciencies. 





La lámina Il, comprenent especies 

de la Familia de la Venérides es 

trobará en el fascicle 111 corresponent 

a la Familia de la Petricolides. 
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