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Het voorkomen vanAustrovenusstutchburii (Gray in Wood, 1828)

aan de Frans-Atlantischekust

G.J. Gulden

The presence of Austrovenus stutchburii (Gray in Wood, 1828) on the French Atlantic coast

In July 2002 the author collected a strange venerid in the Vendée (France). It turned out to be Austrovenus stutchburii, a

species endemic for New Zealand and up to now commercially not bred and harvested in Europe. Hundreds of fresh dead

specimens were on oyster rubbish piles in Le Port du Bec. Whether the species already occurs outside the oysterbasins is not

known and needs to be followed.

Een verzoek aan Bernard Metivier (MNHN, Parijs) leverde

niet meer op dan verbazing over het voorkomen van deze

soort in Frankrijk en de mededeling dat hij IFREMER, een

Frans instituut dat zich met commerciële kweek van week-

dieren bezighoudt zou vragen of zij hiervan weten. In een

reaktie liet hij weten dat men daar niet van proeven of iets

dergelijks op de hoogte was. Of de soort echt uitgezet is in

open zee moet nog blijken. Het is in ieder geval wenselijk om

dit de komende jaren te volgen.

De heren Marshall, Metivier en Moolenbeek worden be-

dankt voor het verstrekken van informatie.

Adres van de auteur:

Vrijland 19

3271 VH Mijnsheerenland

E-mail: g.j.gulden@worldmail.nl

Voor vakantiegangers en schelpenverzamelaars is de Frans-

Atlantische kust altijd een interessant gebied. In 2002 besloot

ik te gaan verzamelen in de Vendée. Ook hier lonkten de

schelpen-afvalhopen van de oesterkwekers. In Le Port du Bec

is een krekengebied waar volop oesters gekweekt worden.

Vervolgens worden die getransporteerd naar basins. Naast

deze basins bevinden zich hopen van ongeveer 1.5 meter hoog

voornamelijk bestaande uit Glycymeris glycymeris, Natica

catena, Ruditapes philippinarum, Dosinia exoleta, enkele

klepppen Mercenaria mercenaria, Venus casinus en vooral

Crassostrea gigas en Mytilus edulis.

In een recent bijgestorte hoop bevonden zich aan de opper-

vlakte enige lOOden doubletten [alleen grote volwassen exem-

plaren] van een onbekende Venus. Hiervan zijn circa 100

exemplaren meegenomen en de vleesresten [geschat op 2-3

dagen dood] ervan verwijderd. Bij een bezoek aan het Zoölo-

gisch Museum te Amsterdam kon met hulp van Rob Moolen-

beek de soort op naam gebracht worden. Het bleek de Nieuw

Zeelandse 'cockle' Austrovenus stutchburii (Gray in Wood,

1828) te zijn. Volgens Bruce Marshall, conservator in Wel-

lington, Nieuw-Zeeland, wordt deze soort niet echt gekweekt

in Nieuw-Zeeland maar wel veel gegeten (persoonlijke mede-

deling).


