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In een rubberbootje maakte ik op 14 juni 
1980 met mijn gezin een pleziertochtje over 
de Drentsche A (fig. 1). Het weer was zon
nig, warm en drukkend. De tocht begon in 
het Gasterse Diep bij de brug in de weg van 
Gasteren naar Loon. De beek is hier nauwe
lijks breder dan de boot zelf, met steile oe
vers en erg kronkelig. Halfweg de samen
vloeiing met het Taarlosche Diep wordt ze 
wat breder, maar het duurde nog twee en een 
half uur om dit punt te bereiken. 
Daar gaat de beek over in het Oudemolense 
Diep. Hierover en over het Schipborgsche 
Diep bereikten we na nog eens twee en een 
half uur het café 'De Drentsche A', aan het 
fietspad naar Zeegse. 
Door de aanhoudende droogte in mei en de 
eerste helft van juni was de waterstand laag. 

Fig. 1. Deel van het stroomgebied van de 
Drentsche A. Het begin en eind van het afge
legde traject is aangegeven met een pijl. 

Over het hele traject moest regelmatig wor
den uitgestapt om het bootje over ondiepten 
heen te duwen. Overal langs de oevers — 
vooral in de bochten en in het Schipborgsche 
Diep ook midden in het stroombed — waren 
modderige tot zandige strandjes drooggeval
len. Door het warme weer waren veel beek
juffers (Agrion splendens) actief; tussen Ou-
demolen en Zeegse telden wij twintig man
netjes maar geen enkel vrouwtje. 
Als botanische verrassing vonden we langs 
het Gasterse Diep Vrouwenmantel (Alche-
milla vulgaris) en langs het Schipborgsche 
Diep Stijf Barbarakruid (Barbara stricta), 
twee planten die wijzelf nog niet eerder had
den gevonden, hoewel ze op meer plaatsen in 
het stroomdal van de Drentsche A voorko
men. 
Aanleiding tot het schrijven van dit artikel 
was het vinden van vele lege schelpen van de 
Zwanemossel (Anodonta cygnea) en Schil-
dersmossel (Unio pictorum) (fig. 2). Langs 
het hele traject lagen vele honderden schel
pen verspreid langs de oevers, iets meer 
Unio's dan Anodonta's. De lengte van de 
Unio's varieerde van 46 tot 81 mm, van de 
Anodonta's van 72 tot 80 mm. Alle Unio's 
waren intact. Deze hebben een steviger 
schelp dan de Anodonta's, waarvan enkele 
schelpen aan de achterrand, waar de in- en 
uitstroomopeningen zitten, beschadigingen 
vertoonden. Op deze plaats staat de schelp 
een eindje open en hier wordt de mossel 
waarschijnlijk aangepikt door Scholeksters 
(fig. 3 en 4). Wij zagen er eentje bezig op een 
modderige zandbank midden in het Schip
borgsche Diep. Ter plaatse lagen 50 lege 
schelpen bij elkaar, te midden van een pak
ket afgemaaid gras en andere oeverplanten 
dat in de beek was terecht gekomen en daar 
was gestrand. Dit gaf een aanzienlijke verste
viging van de bodem, wat voor de vogel ple-
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Fig. 2. Scholekster bezig met het aanpikken van een Zwanemossel (Anodonta) aan de onder
zijde. De mossel is van elders met de modderstroom meegevoerd naar een opspuitterrein bij 
Eernewoude (Fr.), en bevond zich dus niet in zijn natuurlijke milieu en waarschijnlijk ook 
niet in zijn natuurlijke houding toen de vogel hem vond. (Foto naar een kleurendia van D. 
Franke.) 

zierig was bij het bewerken van de mossels. 
Zoetwatermossels steken met hun schelp een 
eindje boven het bodemoppervlak uit, 
vormen als zodanig een kwetsbare prooi, 
vooral voor Scholeksters, die helemaal 
gespecialiseerd zijn in het eten van tweeklep
pige schelpdieren. Het massale voorkomen 
van lege schelpen wees er op dat alle Schol
eksters langs de beek mossels hadden gege
ten. Ze hadden geprofiteerd van de lage wa
terstand, want onder normale omstandighe
den kunnen zij de zoetwatermossels niet be
reiken. 
Ook op verschillende plaatsen in Friesland 
en Groningen, langs gedeeltelijk drooggeval
len poldersloten heb ik lege schelpen van 

zoetwatermossels in scholeksterterritoria ge
vonden. Verder is het eten van zoetwater
mossels door Scholeksters ook bekend uit de 
Biesbosch (med. K. Goudzwaard.). Blijk
baar zijn deze vogels er als de kippen bij zo
dra de situatie gunstig is voor het vangen van 
zoetwatermossels. Als een dergelijke situatie 
lang aanhoudt moet de predatie op de mos
selpopulatie aanzienlijk zijn. Waarschijnlijk 
daarom komen zoetwatermossels niet voor 
op regelmatig droogvallende plaatsen, zoals 
in de getijzone van het voormalige zoetwa-
tergetijdengebied de Biesbosch (3). 
We zagen geen andere dieren van de mossels 
eten. Van de in het gebied van de Drentsche 
A talrijke Bruine rat is dit wel te verwachten, 
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Fig. 3. Twee Zwanemossels (Anodonta) van boven-achter. De spleet tussen de beide kleppen 
is de plaats waar de in- en uitstroom-openingen zich bevinden. Dit gedeelte van de schelp 
steekt een eind boven het zand uit. Als de mossel actief is staat de spleet open en kan de 
Scholekster daar zijn snavel naar binnen steken. Daarbij worden soms de schelpranden be
schadigd (rechter exemplaar), maar niet altijd (linker exemplaar). De staaf is 1 cm lang. (Fo
to: N. B. M. Brantjes.) 

want elders is het eten van zoetwatermossels 
wel waargenomen, eveneens bij verlaagde 
waterstand (1). Ook van de Zwarte kraai 
kunnen we verwachten dat hij bij lage wa
terstanden deze prooi ontdekt, zoals het ge
val was in de Biesbosch tijdens een periode 
met vorst (3). Hetzelfde geldt voor de Bonte 
kraai, die 's winters regelmatig in het gebied 
van de Drentsche A voorkomt, hoewel dan 
de waterstand niet vaak zo laag zal zijn dat 
de vogels de mossels kunnen bereiken. Bonte 
kraaien zijn experts in het eten van mossels. 

Op Schiermonnikoog heb ik ze vaak bezig 
gezien, heen en weer pendelend tussen de 
mosselbanken en de zeedijk. Bij elke tocht 
werd een mossel (Mytilus edulis) in de snavel 
meegenomen, die de vogels vervolgens vanaf 
enkele meters hoogte op de verharde dijk ka
pot lieten vallen. Voor het stuk pikken van 
de betrekkelijk dunne Anodontaschelpen 
zullen kraaien geen harde ondergrond nodig 
hebben, want hun snavels zijn erg sterk. Ik 
was wel heel verrast van de Heer Goud
zwaard te vernemen dat de Scholeksters in de 
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Fig. 4. Twee Zwanemossels (Anodonta), links en midden, en een Schildersmossel (Unio) door 
scholeksters geopend. De schelp van het middelste exemplaar is daarbij aan de achterrand be
schadigd. De staaf is I cm lang. (Foto: N. B. M. Brantjes.) 

Biesbosch hun gevangen zoetwatermossels 
ook van enige hoogte op een verhard dijkje 
lieten vallen. 
Ook Meerkoeten eten zoetwatermossels. In 
een plasje bij Haren, gelegen in het stroom
gebied van de Drentsche A, vond ik enkele 
jaren geleden in de winter enkele tientallen 
door Meerkoeten leeggegeten schelpen van 
Anodonta, waarvan het grootste exemplaar 
13 cm lang was. Ook zag ik Meerkoeten eens 

massaal bezig op de Grote Wielen, een veen-
plas bij Leeuwarden. Na een lange vorstperi
ode was de dooi ingevallen en het ijs had los
gelaten van de oever. In dit wak doken hon
derden Meerkoeten onder water en kwamen 
met een mossel in de bek weer boven, die zij 
op het ijs leegaten. Over een lengte van vele 
honderden meters was de ijsrand bedekt met 
een lint van lege mosselschelpen, zie ook (2). 

Summary 

During a period of drought in June 1980 the water-level in the 'Drentsche A', a small, slow running lowland stream 
in the northern part of the Netherlands (Province of Drenthe), became very low. Oystercatchers, breeding along the 
stream, fed on a large scale on exposed freshwater mussels (Anodonta cygnea and Unio pictorum), a prey that ordi
narily is submerged and unattainable to the birds. 

Literatuur 

Voo, E. E. van der, 1956. Bruine ratten op mosselvangst. De Lev. Nat. 68: 311-312. 
Wolff. W. J., 1966. Meerkoeten en slrandgapers. De Lev. Nat. 69: 217-220. 
Wolff, W, J., 1968. The Mollusca of the estuatine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation 
to the hydrography of the area. I. The Unionidae. Basieria 32: 13-47. 

76 


