
BASTERIA 39: 3-4, 1975

Een vondst van Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831,

op het Nederlandse strand

A.W. Lacourt

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden

Naast de bekende soorten Sepia officinalis L., S. elegans d'Orbigny

en S. orbignyana Férussac waarvan de rugschilden (zie hiervoor Muus,

1959) min of meer regelmatig, zij het soms met grote tussenpozen,

aanspoelen, zijn thans dus nog schelpen van drie andere soorten op het

Nederlandse strand aangetroffen. Dit zijn bovengenoemde S. pharaonis,

S. bertheloti d'Orbigny (zie Altena, 1971, met foto) en S. dollfusi
Adam (zie Lucas, 1957a en b).

In aansluiting op mijn artikel waarin onder meer de vondst van

rugschilden van de Indo-Pacifische inktvis Sepia pharaonis Ehrenberg,

1831, op de kust van Frankrijk vermeld is (Lacourt, 1974: 143), kan ik

thans ook deze soort voor de Nederlandse kust opgeven. Op 22 augus-

tus 1973 verzamelde ik een schelp van 135 X 47 mm aan het Langevel-
der Slag ten noorden van Noordwijk. Voor beschrijving en foto's verwijs

ik naar mijn vorige publicatie. Bovengenoemd exemplaar bevindt zich in

mijn collectie.

Het is niet onmogelijk dat een schelp, behorend tot de groep waar-

van exemplaren in 1972 bij Arcachon aanspoelden, ruim een jaar later

op de Nederlandse kust aangetroffen wordt, ofschoon het dan wel een

lange reisduur voor dit traject geweest is. De schelp kan ook met de

Golfstroom mee om de Britse Eilanden heen de Noordzee ingedreven

zijn, wat uiteraard een langere route dan de directe is. Dit rugschild kan

echter ook van een apart verdwaald individu afkomstig zijn. De conser-

vatietoestand is redelijk.
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Het is dus nuttig alle Sepiaschilden nauwkeurig te onderzoeken. S.

pharaonis heeft een schelp die lijkt op een smalle schelp van S. offici-
nalis; deze kan pathologische, doch zuiver symmetrisch gevormde,
knobbels of uitwassen hebben. De schelp van S. dollfusi heeft normali-

ter een langgerekte knobbel aan de ventrale zijde van de naar verhou-

ding kleine schelp (Adam & Rees, 1966).

Summary

On the Langevelder Slag beach N. of Noordwijk (Holland) the author has found

a fairly well preserved shell of the exotic cephalopodSepia pharaonis Ehrenberg,
1831. Specimens from Arcachon (France) (Lacourt, 1974) constitute the first

European record for the species. For further particulars the student is referred to

Lacourt (loc. cit.).
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