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EEN NIEUW SCHELPDIER VOOR 
ONZE FAUNA. 

etricola pholadiformis (Laraarche) is de naam 
van dit dier, of te wel, op eene pholas ge
lijkende rotsboorder. Op een pholade of boor-

mossel lijkt het zeer veel, maar in rotsen boren, 
zooals andere soorten van het uitgebreide genus 
der Petricola's, doet het niet; het leeft kalm in veen. 

Oorspronkelijk kwam het alleen voor aan de 
oostkust van Noord-Araerika. Tot in 1896 op de 
kust van Engeland, van Essex, dus dicht bij den 
Theemsmond, de eerste levende exemplaren werden 
waargenomen. 

Later gebeurde hetzelfde aan de Belgische kust 
(Ostende). Van 't jaar voor het eerst werden levende 
dieren ontdekt door Dr. van Breemen in veenbonken 
op het Balgzand, niet ver van Helder. Eendrach-
tiglijk leven ze daar samen met Pholas Candida. 
Vroeger waren hier leege schelpen gevonden aan 't 
strand, 'k Heb er mijne verzameling eens op na
gekeken en had ze ook. 

Maar door 't oppervlakkig waarnemen heb ik ze 
steeds voor boormosselschalen gehouden. Nu komt 
oppervlakkig waarnemen niet te pas, maar wie 
denkt hier zoo'n Amerikaan te vinden? Enfin, dat 
is geene verontschuldiging. 

Verder zijn schelpen gevonden langs de kusten 
der Waddeneilanden, de Noord- en Oost-Friesche, 
en schijnt 't verspreidingsgebied in de Oude Wereld 
dus al vrij groot. 

Op Texelstroom worden bij 't visschen met de 
kor verscheidene petricola-schalen opgehaald. 

En nu even verschilpunten noemen met de gewone 
boorraossel Ph. Candida, waarop het dier lijkt. Bij 
Pholas gaapt de schelp aan voor- en achterzijde, 
bij Petricola is deze geheel gesloten, wanneer 't 
dier geheel is verborgen in zijne schelp. 

Pholas heeft één adembuis, Petricola twee. De 
schelp van Petricola is aan de buitenzijde meer 
dwars sterk gestreept, met meer verheven tandjes, 
terwijl bij Pholas de lengteteekening meer uitkomt. 

Van binnen is grooter verschil op te merken. 
Pholas heeft, zooals bekend, een naar binnen gericht 
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uitsteeksel tot aanhechting van spieren. Vooral 
Ph. crispata heeft dat zeer sterk. Genoemd uit
steeksel heeft niets met 't slot te maken. Ook 
zijn hier bijkomende schelpstukken. Petricola heeft 

aan de binnenzijde drie slottandjes; geen losse 
schelpstukj^s. De nieuweling leeft uitsluitend in 
veen. Hij is o. a. familie van de Venusschelp en 
Tapes pullaster. 

Bijgevoegde teekening zal een en ander nader 
verduidelijken. 

En nu: zoekt het dier en een geschikte Hol-
landsche naam! 

Helder. CARL DENKER. 

EEN WEINIG ERVARING. 
o waarheid is altijd treffend. Dat ondervond ik wederom, 
toen ik, als ijverig verzamelaar, op 18 Juli 1907, de 
lampepoetsers, kannewasschers of te wel dulen onder

zocht op hun rupsengehalte. Ge moet weten, dat we hier 
aan den Buitendijk, die 's winters het hooge water keert, 
eene verzakking hadden ontdekt. Er moest een halve meter 
aarde opgebracht worden. En toen hebben we gehandeld 
als een ervaren kleermaker, die een gat weet te stoppen 
met een stuk goed van het eigenste, dat hij op een niet. in 
't oog vallende plaats wegknipt, wel te verstaan, als er 
geen lappen meer overig zijn van datzelfde eigenste. We 
hebben dus de aarde op verschillende plaatsen aan den 
voet van den dijk weggostoken en bovenop gebracht. I)e 
opene ruimten, hierdoor ontstaan, zijn dezen zomer geheel 
gevuld door statige dulen en zwierige carex. Toen heb ik 
m'n boerenknipmes terdege gewet en m'n laarzen aange
trokken, welke handelingen eene oorlogsverklaring inhouden 
togen de rupsen. Ze waren er, dat was secuur, want als er 
voederplanten in voorraad zijn, verschijnen ook de gebruikers. 
Dat deze ze vinden door den reuk, staat bij mij vast. Let 
maar op eene rups, die ge langs den weg gevonden hebt 
en die ge nu wilg of iets anders voorlegt. Steeds maakt zij 
met uitgerekten hals, indien we de drie of vier voorste 
ringen zoo mogen noemen, heen en weer zwaaiende bewe
gingen over de plant, daarna proeft zij er van. Eerst ruikt 
zij dus. 

Mijn vermoeden werd tot waarheid verheven. Het wemelde 
er van dorre harlbladeren en 't aantal boorgaatjes was in 
't oneindige. Ik sneed dan ook al spoedig oen paar rupsen 
door en nu zult ge wel zeggen: ,,dat's gemeen!" maar 
onvermijdelijk sneuvelen er altijd eenige. Bovendien is 't 
zeer moeilijk kalm te blijven tusschen twee loodrechte regen
buien in en ten tweede zitten de dieren of boven-of onderin 
of op twintig andere plaatsen. Daar verscheen mij plotseling 


