De invasievan Corbiculafluminalrsen Corbirivierenblijkt
culaflumineain de Nederlandse
volstrektonstuitbaar.
Al in eeneerder
artikelin
(aargang4 (1992),no. 1) schreef
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in de Rijnmond-regio.
is hetaantalvondstmeldingen
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Sindsdien
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Als gevolgvan hetveelvuldigvoorkomen
in zandbodems
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Maas,en doordatuit de Maaszandwordt
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voorbestratingsdoeleinden,
worin bestradende mosselsookgevonden
tingszand.
Datleiddetot hetvindenvannog
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middenin onseigen
Museumpark,
toendaarde blauweklinkers
(aanw.nr.
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93-037).

kan Corbiculanietin zeewaterleven.Om die
redenligthetdanooknietvoorde handdat
we de mosselsop hetstrandzullenaantrefdat ik op
fen. Het is daaromook verrassend
27 december1993op het strandvan Hoek
van Hollandeentweetalversdodedoubletten
vond.De tweelagenca.3 meteronderde
vloedlijn
bij hoogwater,in eenkleinpoeltje,
Noorderpier'.
restaurant'de
schuintegenover
Ditis ongeveer800meterten Noordenvan
zijnvoorhet
Beidedoubletten
de Noorderpier.
(aanw.
nr.93-579);
verzameld
Natuurmuseum
het gaatom Corbiculafluminea.

De meestemeldingen
wordengepubliceerd
in
hetCorrespondentieblad
vande Nederlandse
Malacologische
Vereniging,
waarblijktdatde
oorspronkelijk
uitAzi6afkomstige
mossels
groot
een
aantalbiologen
totvezamelenaanzetten.HetCorrespondentieblad
is daarmee
geworde bronvoorveel Corbicula-kennis
den,dankzijde speuzinvan liedenalsMoolenbeek,Gittenberger,
VanPeursen,Bijde
Vaate,Hovestadt,
en veleanderen.

afstand

eerstestrandvondst
Corbicula
is een mosselvan hetzoetewater,
die bijvoorkeurleeftin helderwateren in een
zandigebodem.Hetwatermoetliefstook
stromenen nietstilstaan.
DeAziatische
mosprefereren
sels
bovendien
eennietal te
koudetemperatuur,
vandaardatzeveelvuldig
kunnenwordenaangetroffen
bij koeluitlaten
van electriciteitscentrales.
Juistdaaris hetwater helder,stromend
en niette koud.Hetis momenteelnogvolstrektonbekendhoe Corbicu/a eenstrengewinterzou doorstaan.Waarschijnlijk
zullenpopulaties
bij koeluitlaten
dan
wel overleven
en voorherbevolking
kunnen
zorgdragen.
Er is ooksprakevaneenzekere
tolerantie
vooreen hogerzoutgehalte.Toch

enkeledagenlater,
Eentweedezoektocht,
vondbij laagwaterplaatstussende plek
lagenen de Noorderpier
waarde doubletten
werdengeennieuzelf.Bijdezegelegenheid
gevonden,wat de zeldzaamwe Corbicula's
heidvande vondstbevestigt.

Omdat CorbicuIa weIiswaarbralcwater-bestendig is, maarzekernietin zee leeft,moetende
zijn.Totnu
doubletten
vande rivierafkomstig
vondstmelding
toewasde meestwestelijke
in het
de
kop
van
de
Leuvehaven
dievan
langsde Nieuwe
Centrumvan Rotterdam
Figuur 1 Buitenkantvan de schelpenvan Corbicula
fluminea(links)en C. fluminalis(echts). C. fluminalis
en eenmeertoegekneheefteen fijnerribbelpatroon
pen punt (foto:A.D.P van Peursen)

Maas(aanw.nr.92'294),en de Carnisse
t.o.Heinenoord
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niet
92-139).Nu is westelijker
Maas(aanw.nr.
echtgezocht(datzal nu zekergaangebeudatook in de
ren),maarhet lijktaannemelijk
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is.
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niet
door
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Dodeexemplaren,
tussen
de
aanwezigheid
van
rottingsgas
de
zullende riviermetde stroommee
kleppen,
en uitkunnenverlaten,in zeeterechtkomen
Daar
op hetstrandaanspoelen.
eindelijk
gehele
geval
de
Noorderpier,
moetdanin elk
voorwormeteenlengtevan3,5 kilometer,
'genomen',
eenflinkeafstand.Verderonden
vande huiwellichtjuistnoordelijker
derzoek,
of dit
digevindplaats,
zal moetenuitwijzen
ijnselvakervoorkomt.
versch

nalis,Corbiculafluminea,en Corbiculafluviati/is.Driekeer'flu'dus!Alledriede namenzijn
gebruiktvoorhet Neruimschoots
inmiddels
Maarslechtstwee
vondstmateriaal.
derlandse
ervanz'rjn volgensde huidigestandvanzaken - juist Corbiculaflumineaen fluminaliskovoor.De derdesoort,fluviamenin Nederland
filrs,komtnietbij onsvoor,maarwel in bv.de
Nijlin Egypte.Bijnaderebeschouwingzlnflumineaen fluminalisook nietechtmoeilijkonderscheidbaar.
Corbicul
a fluminalis is:
- f'rjner
geribbeld,
- vanbovenmeertoegeknepen,
- van binnenpaarserdan Corbiculafluminea.

twee soorten

alsje de
zijnvooralduidelijk
Deverschillen
tweesoortennaastelkaarkuntbekijken.In figuur1 is datdanookgedaan:linkseenfluminea en rechtseen fluminalis.

van de tweevoorOverde juistenaamgeving
komendemosselsoorten
bestondtot voorkort
is
veelonduidelijkheid.
Dieonduidelijkheid
grotendeels
veroozaaktdoordatde beide
soortennogalveelop elkaarlijken,maarzedriesoortenzijn
kerookdoordater maarliefst
gelijkende
namen:
flumimetsterk
Corbicula

duidel'rjk
zijn,is hetook
Nu de verschillen
gaan
welkevande twee
om na te
mogelijk
voorkomen.
soortenin het Rijnmond-gebied
op datalresultaat
Datleverthetverrassende
leenflumineahierblijktte leven.Corbiculaflustreken,
minalisis wel bekendvanoostelijker
o.a.de Maasen de Waal.De tot nu toeenige

Figuur 2 De huidige stand van de verspreidingvan de beide soorten korfmosselsin het Riinmond-gebied
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'vindplaats'
in onzeregiois het
vanfluminalis
daterin hetMuseumpark,
bestratingszand
gensuit de Maasafkomstig
moetzijn.
Grienvan de OudeMaas(Carnisse
Materiaal
vande NieuweMaas
den,Heinenoord),
(Schaardijk,
en ook
Nesserdijk,
Leuvehoofd)
br1HoekvanHollandbehode aanspoelsels
tot de grofgeribde
renzonderuitzondering
vorm:Corbiculafluminea.Daarmeeis een
uit mijneerdereStraatgras-artikel
vergissing
In figuur2heb ik getracht
weerrechtgezet.
eenactueelovezichtte gevenvande vondstenin onzeregio,aande handvan literavan
tuurgegevens
en van heteigenmateriaal
hetmuseum.

korfmossel
lntussenhebbende beidesoortenookeen
korfmossel
naam:de Azlatische
Nederlandse
korfmossel
(= fluminea)
en de toegeknepen
(= fluminalis).
Dat laatstevanwegede meer
vorm
toegeknepen van de schelp.Watde
mosselsmeteenkorfte makenhebben,is mij
maarwellichtis sprakevaneen
nietduidelijk,
van het Duitse
vertaling
klakkeloze
'Korbchenmuschel'.
Hoedanook,op hetgeis nog
in Nederland
biedvande verspreiding
steedshet laatstewoordnietgeschreven.
korfmossel
We meldtde eerstetoegeknepen
in de Rijnmond-regio?
JelleW.F.Reumer

Op 9 oktober1993werdop eenwel heelbijvanhet Natuurmuzonderewijzede collectie
verrijkt
seummetwat herbariummateriaal
aaneen
die,bungelend
doortweealpinisten
plukten
pijlers
vande
vande
touw,varens
overde NieuweMaas.
spoorbrug
bootje
vande
Dezeactiewaseenuitvloeisel
die ik in dejaren
muurplanten-inventarisatie
hebuitgevoerd.
1991en 1992in Rotterdam
Hierbijstuitteik al snelop de rijkbegroeide
pijlersin
en op eenschitterende
de \A/rjnhaven
begroeiing
op de meestnoordelijke
eikvaren
pijlerin de NieuweMaas.Probleem
waswasdezepijlers
dathetnietmogelijk
destijds
vastte
om precies
dichtgenoegte benaderen
stellenom watvoorsoortenhetging.Bovenookzeer
de waarnemingen
dienmaakten
nieuwsgierig
naarwater op de pijlersin het
In
middenvande rivierzoukunnengroeien.
eenpoginghierietsmeervante wetentekoHavens
Onderhoud
menvondik de afdeling
bereidmijin hetnajaar
vanGemeentewerken
van 1992meteenbootjelangsde pijlerste
direct
varen.Ookhierbijwashetnietmogelijk
bijde plantente komen,maarhettochtjeleop:tongvainformatie
verdewel belangrijke
ze waren
steenbreekvarens,
rens,eikvarens,
Tochbleef
allemaal
op de pijlersaanwezig.
brezoudener misschien
de nieuwsgierigheid:

9 oktober1993:een alpinistvezameltmuurplantenop
eenpijlervanhet luchtspoorin de Winhaven(foto:
RemkoAndeweg)

