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Heeft de korfmossel Corbicula ook predators in de Rijn?

III (kuif)eenden

G.C. Cadée

A Shell-crushing predator (Tufted duck) on Corbicula in the Rhine

Faeces collected along the Rhine near Wageningen, the Netherlands, consisted completely ofshellfragments of

Corbicula. These faeces, very similar to that of the Eider (Somateria mollissima) a shell-crushing duck in the Wad-

den Sea, were probably produced by the Tufted duck (Aythya fuligula). From the thickness ofthe shellfragments in

the hinge-area it could be concluded that this predator had crushed adultCorbicula-specimens of between 10and

30 mm length. A few entire, juvenile, unbroken specimens of4-5 mm length were also collected from the faeces.

Inleiding

Faeces onderzoek

De verzamelde faeces behandelde ik thuis op dezelfde

wijze als indertijd faeces van eidereenden (Cadée,

1994). In een groot bekerglas schudde ik de faeces een

aantal malen met water en schonk het troebele water

met het fijne materiaal in suspensie steeds af tot het

water nauwelijks meer troebel werd. Het restant in het

bekerglas bleek nu voornamelijk uit schelpfragmenten

te bestaan (zie fig. 1), zo te zien alleen van C. fluminea.

Hieruit zocht ik alle fragmenten van de slotrand van

Corbicula om een schatting te kunnen maken van de

grootte van de gekraakte Corbicular's. Hiervoor mat ik

eerst bij hele exemplaren van C. fluminea de dikte van

de slotrand (ter plekke van de laterale tanden links en

rechts van de top) en de lengte van de schelp. Per dou-

blet leverde dit vier diktemetingen op. De gemiddelde

waarden daarvan zijn uitgezet tegen de schelplengte in

fig. 2. Er zit wel enige variatie in die vier afzonderlijke

metingen. De schattingen van de schelplengte, die

hierop gebaseerd zijn, moeten dus als een ruwe benader-

ing gezien worden. Deze methode van het meten van

een deel van het slot van een schelp in faeces, om zo de

grootte van de prooi te schatten, heb ik overgenomen

van Dekinga & Piersma (1993), die dit gebruikten om

de grootte van door kanoeten gegeten nonnetjes Maco-

ma balthica te halen uit monsters van kanoetfaeces

monsters.

In totaal 56 fragmenten waren geschikt voor het meten

van de slotdikte (fig. 3). Deze varieerde van 1 tot 2.2

mm met een gemiddelde van 1.6 mm. De relatie tussen

slotranddikte en schelplengte in fig. 2 kon ik nu

gebruiken voor een schatting van de schelplengte van de

gekraakte Corbicular's. Hieruit bleek dat de producent

van de verzamelde faeces Corbiculaj's tussen de 10 en

30 mm lengte ingeslikt en gekraakt had. Fragmenten

van grotere exemplaren vond ik niet in de faeces, die

werden dus kennelijk niet gegeten. Opmerkelijk was dat

tussen al die gekraakte Corbiculaï's vier nog volledig
intacte juveniele exemplaren zaten van tussen de 4 en 5

mm lengte (fig. 4).

Discussie

De faeces die ik in de Blauwe Kamer verzamelde deed

me zeer sterk denken aan die van de eidereend,welke ik

voor eerder onderzoek verzamelde langs de Waddenkust

Tijdens de zomer van 2003 raakte ik gefascineerd door

de enorme aantallen vooral langs de Waal aangespoelde

Corbiculas, bestaande uit alleen maar onbeschadigde

doubletten. Dit was zo totaal anders dan wat ik nor-

maliter in aanspoelsel langs Noord- en Waddenzeevind.

Dat aanspoelsel bestaat in het algemeen uit veel gebro-

ken schelpen, losse kleppen en slechts enkele doublet-

ten. Waarom was dit aanspoelsel langs de Waal zo

anders (Cadée, 2003a, 2004)? Zijn er dan geen schelp-

krakende predators die Corbicula eten? In de Blauwe

Kamer bij de Grebbeberg vond ik echter langs de oever

van de Rijn faeces vol gebroken Corbicula-schelpen. Er

moet dus toch wel een schelpkrakende predator bestaan.

Figuur 3. Schelpdikte van 56Figuur 2. Relatie bij Cor-

bicula Corbicula-f ragmententussen de schelpdik-

te bij de lateraletanden en

de schelplengte.

met

laterale tand uit de (kuif)een-

denfaeces.

Figuur 1. Fragmenten van Corbiculauit (kuif)eendenfaeces

Figuur 4. Juveniele doubletten van Corbiculafluminalis uit

(kuif)eendenfaeces.
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van Texel (Cadée, 1994). In de Blauwe Kamer komen

echter geen eidereenden voor. Wel is de kuifeend daar

flink toegenomen sinds dit natuurproject is aangelegd

(Steenman, 1995). De kuifeend is onderwerp van studie

geweest van Joep de Leeuw (1997), die vooral de con-

sumptie van driehoeksmossels door kuifeenden in het

IJsselmeer bestudeerde. Net als de eidereend duiken

kuifeenden naar schelpdieren, die zij dan heel inslikken

en kraken in hun maag. Voor zover ik heb kunnen

nagaan is er nog niet eerder gepubliceerd over het feit

dat Corbicula gegeten wordt door kuifeenden, maar dit

lijkt me de meest waarschijnlijke producent van de door

mij gevonden faeces in de Blauwe Kamer. De Leeuw

(1997) constateerde dat kuifeenden een voorkeur voor

driehoeksmossels met een lengte van 7-16 mm hadden,

maar ook de grootste exemplaren (30 mm) konden ins-

likken.

Mijn eerste stukje over Corbicula (Cadée 2003a)

leverde onder andere een reactie op van W.J. Kuijper

die me schreef wel degelijk Corbicula-fragmenten te

hebben opgevist uit het Haringvliet. Mijn vraag in de

titel kon dus zeker positief beantwoord worden. Hij

attendeerde mij ook op een stukje van Kelleher et al.

(2000) over vissen als predator op Corbicula, dat ik

gemist had (inmiddels heb ik een overdrukje

aangevraagd en ontvangen). De auteurs noemen hierin

een aantal vissoorten (vooral blankvoorn en kolblei) die

Corbiculaj's consumeren. Zij vermelden helaas niet hoe

groot de gegeten Corbiculaf's waren.

De vondst van nog intacte juveniele Corbicula’s tussen

de gekraakte adulte exemplaren is verrassend. Het is

zelfs niet uitgesloten dat zij nog levend in de faeces naar

buiten zijn gekomen, maar daarvoor had ik versere fae-

ces moeten verzamelen. Zo heb ik in verse faeces van

de bergeend in de Waddenzee nog levende wadslakjes

gevonden (Cadée, 1988). We moeten ons realiseren dat

de schelpdieren slechts een korte tijd in een eend ver-

blijven. De Leeuw (1997) kwam tot een tijd van slechts

25 minuten bij de kuifeend! Als zij niet gekraakt wor-

den, zoals bij deze kleine Corbicula’s tussen al die

grotere kennelijk het geval was, geeft dezekorte verbli-

jfstijd in de eend kans op overleven.

Massasterfte van Corbicula

Gewend als ik was aan het mariene milieu heeft het bij

mij misschien wat lang geduurd voor ik begreep dat het

massaal aanspoelen van Corbicula/'s langs de Waal in

de zomer van 2003 het gevolg was van een massaal ster-

ven in verband met de extreem lage waterstand (Cadée,

2003b). Zo'n langdurige lage waterstand komt in zee

niet voor, in de Waddenzee soms alleen in de winter tij-

dens een langdurige periode met oostenwind. Massaal

sterven van tweekleppigen en aanspoelen van doublet-

ten nog vaak met vleesresten kennen we langs de

Noord- en Waddenzeekust natuurlijk ook wel. De

oorzaak van dit massale sterven is dan niet een lage

waterstand, maarbijvoorbeeld de lage temperatuur in de

winter (Kristensen, 1957). Bij deze lage temperatuur

losgespoelde schelpdieren kunnen zich niet meer

ingraven zoals Kristensen experimenteel vaststelde. Ze

worden over de bodem naar de kust getransporteerd

waar ze bij duizenden in het aanspoelsel terechtkomen,

zoals diverse malen beschreven is (Ter Pelkwijk, 1940;

Van Benthem Jutting, 1943; Groot, 1965; Oosterbaan,

1989; Compaan, 1996; Van Leeuwen & Van Tooren,

2001). Op het strand aangespoelde tweekleppigen zijn

een welkome aanvulling op het voedsel van zilver-

meeuwen en kraaien (Van Benthem Jutting, 1943: 291).

Zilvermeeuwen en een enkele zwarte kraai doen zich

eind 2003 tegoed aan de vele op Texel aanspoelende

Amerikaanse zwaardscheden Ensis directus met

vleesresten (eigen waarneming). De langs de rivieren

aangespoelde Corbicular's met vleesresten vonden ken-

nelijk geen aftrek bij vogels.

Conclusie

Tijdens de lange droge zomer van 2003 stierven Corbic-

ula’s massaal in de takken van de Rijn in Nederland ten

gevolge van de lage waterstand. Zij spoelden aan op de

strandjes tussen de kribben. Schelpkrakende predators

speelden geen rol bij dit aanspoelen. Zij consumeerden

ook niet de met vleesresten aangespoelde exemplaren.

Vandaar dat er praktisch geen gebroken schelpen tussen

het aanspoelsel zaten. Dat wil niet zeggen dat er geen

schelpkrakende predators van Corbiculazijn. Tijdens de

lage waterstand foerageerden scholeksters op Corbicula

(Bart Ebbinge, e-mail, 2003) en faeces vol gebroken

Corbicula's, zoals nu beschreven, wijzen op een schelp-

krakende (kuifjeend. Ook Kelleher et al. (2000) en de

eerder gerapporteerde gerepareerde schelpbeschadigin-

genbij Corbicula (Cadée, 2004) wezen al op Corbicula-

krakende predators.
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