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Vestiging van 
op de dammen voor de Hond 

De schaalhoorn is een zeldzame verschoning langs onze 
kust. HU is lange tijd alleen in Zeeland gesignaleerd. 
De vondst van een exemplaar in 1995 op de 
Hondsbossche Zeewering was een grote verrassing. 

Biologie 
De schaalhoorn (Parella Vulgata) 
vestigt zich op rotsen en stenen in 
de getijdenzone, waarbij de voet 
als zuigschijf dient. De schelprand 
past precies op de ondergrond. 
Hierdoor is de afsluiting water- 
dicht, zodat het dier bij eb niet uit- 
droogt. Elke schaalhoorn heeft een 
vaste plek, waarnaar hij steeds 
terugkeert. 
Zij eten meestal bij vloed of 

nachts om uitdroging te voorko- 
men. Ze leven hoofdzakelijk van 
jong zeewier. Met de rasptong gra- 
zen ze de directe omgeving af 
(ongeveer een meter in omtrek) en 
keren weer terug naar de plek van 
herkomst. Jonge dieren vestigen 
zich onder de laagwaterlijn. De 
ouderen dieren verplaatsen zich 
later naar hogere delen. 

Meer vondsten 
Na de vondst van 1995 bleef het 
vijf jaar stil. Toen vond één van de 
strandwachten van de 
Strandwerkgroep Petten een exem- 
plaar op de ECru-dam, waarin de 

buis ligt waardoor het koelwater 
van de kernreactor van het ECN te 
Petten wordt afgevoerd naar zee. 
Bij een volgende bezoek werd het 
niet meer teruggevonden. In janua- 
ri/februari 2001 ontdekten we twee 
exemplaren op Dam 15 en 20 langs 
de Hondsbossche Zeewering. 

In ven tarisa t e  
Voor Frans van Zijderveld waren 
de vondsten aanleiding in oktober 
2001 bewust te gaan zoeken op de 
dammen 20, 21 en 22. Dat leverde 
per dam tussen de vijf en tien 
exemplaren op. Rineke Gronert 
controleerde de dammen 5, 6 en 7. 
Een volgende, meer systematische 
inventarisatie leverde meer vond- 
sten op (zie tabel). 

Door bij de inventarisatie steeds 
vlakken van 3 meter lengte te 
bekijken en onderscheid te maken 
tussen noordkant en zuidkant, ont- 
stond een duidelijk beeld van de 
verspreiding van de populatie. 
Inmiddels is er een behoorlijke 
populatie patella's te vinden. 

Uit de inventarisatie wordt het vol- 
gende duidelijk: 

een beperkt aantal patella's zit al 
jaren op de Hondsbossche 
Zeewering, 
er is sprake van een explosieve 
toename in 2001 , 
patella9s hebben geen voorkeur 
voor de noordkant, midden of 
zuidkant van de dammen, 
onder de midden-laagwaterlijn 
worden nauwelijks meer dieren 
aangetroffen, 
het leefgebied strekt zich uit van 
de midden-laagwaterlijn tot 
ongeveer l meter boven de hoog- 
waterlijn, 
de meeste patellals leven op de 
basaltblokken, opmerkelijk is dat 
een beperkt aantal ook op de 
houten paaltjes van de dammen 
wordt aangetroffen, 
oudere exemplaren zijn vaak vol- 
ledig met zeepokken of darm vier 
begroeid: 
op dammen langs het strand, heb- 
ben we geen patella9s aangetrof- 
fen, 
de dieren komen vaak in groepjes 
voor. 

De situatie vanaf 2002 
De leden van de SWG Petten heb- 
ben in 2002 tijdens de strandmoni- 
toring regelmatig gericht gekeken 
naar schaalhoorns op zeven strek- 
dammen langs het Pettemer strand. 
Deze dammen zijn door ons 
genummerd, omdat een officiële 
nummering ontbreekt. De gevon- 
den aantallen bleken in de maand 

• Voorkomen van paella's langs de Hondsbossche Zeewering in 2007. 

Locatie aantal jonge exemplaren aantal oude exemplaren 

6 oude (>30mm) 
.- 

3 
4 (>30mm) 
6 (>30mM) 

11 

dam 5 
dam 6 
dam 7 
dam 12 
dam 21 
dam 19 

57 
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45 

160 
51 

174 
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schaalhoorns 
sbossche- en Pettemer Zeewering 

iisóh weinig sclïaallioorns op: 
slechts vijf exemplaren aan de 
zuidzijde en aan de noordzijde 
geen enkele. 
Na het verzoek van Stichting 
Anemoon* aan de overige strand- 
wachten langs de Nederlandse kust 
om alert te zijn op het voorkomen 
van de Patella Vulgata, bleek dat 
de soort ook elders sterk in aantal 

dezelfde sireRdam langs de 
Hondsbossche Zeewering. Zij 
bekijkt dan speciaal de ontwikke- 
ling van de (wier)begroeiing in de 
loop van de seizoenen. Na de ont- 
dekking van de schaalhoorn is die 
vanaf telt 2002 ook geteld. 
In januari was de strekdam zo goed 
als kaal. Hier en daar groeiden wat 
darm vieren en er bevonden zich 

Een strekdam be de Hondsbossche 
Zeewering, het biotoop waar de 
schaalhoorns zich thuis voelen in 
Nederland. Foto: Piet Zomerdijk. 

nog 14 schaalhoorns, acht aan de 
zuidzijde en zes aan de noordzijde. 
In april waren er nog negen schaal- 
hoorns: vijf aan de zuidzijde en 
vier aan de noordzijde. Mogelijk 
verbleven de "verdwenen" schaal- 
hoorns ergens onder de stenen. 
Misschien keren de dieren niet 
altijd terug naar hun oude plaats, 
maar zeker is dat niet. In juni werd 
geen enkele schaalhoorn meer 
gevonden. De dam is dan volledig 
begroeid met darm vier. ln juli 
bevonden zich hoofdzakelijk jonge 
mosselen op de strekdam. 

Tijdens de excursie op de Honds- 
bossche Zeewering van de SWG 
uit Leiden, op 24 november 2002, 
bleek dat verscheidene oude exem- 
plaren van de schaalhoorn zich 
2 meter boven de hoogwaterlijn 
bevinden, duidelijk hoger dan in 
2001 

Con curren t e  
In oktober/november was het ver- 
loop op een aantal andere dammen 
langs de Hondsbossche Zeewering 
hetzelfde als die op de LIMP-dam. 
De vraag is waar de patella"s in die 
tijd van moeten leven. Er woedt 
namelijk een hevige concurrentie- 
strijd. De schaalhoorns bevonden 
zich altijd op een "kale" plek. In de 
loop van het seizoen rukten de 
mosselen op en werden de schaal- 
hoorns langzaam ingesloten. Algen 
zijn op het dan nog kale stukje niet 
meer te vinden. Dat hebben ze 
inmiddels volledig afgeschraapt. 
De schaalhoorns zijn vrijwel zeker 
niet in staat over de mosselen te 
kruipen om elders voedsel te halen. 
Tijdens laag water en voedsel- › 
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• Twee schaalhoorns op de 
Hondsbossche. Foto: Piet Zomerdijk. 

schaarste zal de stofwisseling van 
de dieren vertragen, maar het lijkt 
erop dat de schaalhoorns dan 
gedoemd zijn te sterven. 

Vorst 
In december 2002 sloeg het nood- 
lot toe. Van de een op de andere 
dag begon het hard te vriezen en de 
vorstperiode hield enkele dagen 
aan. Spoedig werden de eerste lege 
"hoedjes" van jonge exemplaren 
onder aan de dijk gevonden. De 
LIMP-dam gaf daarentegen tijdens 
de telling in januari 2003 weer een 
lichte stijging te zien. 

Vragen 
De tot nu toe verrichte tellingen 
geven aanleiding tot een aantal 
interessante vragen waarop het 
onderzoek in de toekomst is 
gericht. Met name van belang is de 
vraag of de achteruitgang aan het 
eind van de zomer een gevolg is 
van concurrentie. Ook kan plotse- 
ling optredende vorst in de vroege 
winter een rol spelen of is er spra- 
ke van een combinatie van beide 
factoren. Ook is het niet uitgeslo- 
ten, dat oudere dieren minder 
kwetsbaar zijn, mogelijk mede het 
gevolg van het feit dat zij op hoge- 
re plaatsen verblijven. 

Toch niet zo bfjzonder 
Uit het (landelijk) Centraal 
Systeem (CS) van de Strandwerk- 
groep (SWG) blijkt dat in 1950 
reeds een schaalhoorn is gevonden 

op een dam langs het Pettemer 
strand. In Den Helder en Callants- 
oog werd in dat zelfde jaar ook 
melding gemaakt van levende 
schaalhoorns op de dammen. In 
1951 is één exemplaar gevonden 
langs de Hondsbossche Zeewering 
en in 1960 zijn er 20 exemplaren 
geteld' De daarop volgende jaren 
lijkt de soort volgens de CS-gege- 
vens af te nemen. Er zijn na 1960 
zeker verschillende keren schaal- 
hoorns op de Hondsbossche 
Zeewering aangetroffen, maar lang 
niet iedere vondst wordt in het CS 
vermeld. De "eerste" vondst in 
1995 is dus wat minder spectacu- 
lair dan eerst werd gedacht. Maar 
opvallend is wel, dat de soort langs 
de gehele Nederlandse kust in aan- 
tal toeneemt. 

Tot slot 
Het ziet er naar uit dat er zich in 
2002 minder jonge exemplaren 
hebben gevestigd dan voorgaande 
jaren. De meeste exemplaren op de 
dammen zijn kleiner dan 30 mm. 
In 2001 was dat nog maar 6%! De 
plotseling invallende vorst zorgde 
voor een verwarrend beeld. Bij 
enkele dammen werden bij de 
hoogwaterlijn jonge lege schaal- 
hoorns gevonden. Op andere dam- 
men waren daarentegen de aantal- 
len schaalhoorns weer toegenomen. 
We kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat de zachte winters 
van voorgaande jaren de massale 
vestiging van Patella Vulgata 
mogelijk hebben gemaakt. 
Conclusies kunnen echter nog niet 
getrokken worden, omdat het 
onderzoek nog te kort loopt. 
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