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Neptunea (Neptunea) despecta despecta (L., 1758)

(Prosobranchia, Buccinidae) in Nederland

Th.W. de Boer

Mounewei 41, 9063 JL Molenend

&

J. de Ligt

Gladiolenlaan 4, 1731 XV Winkel

Aangezien N. d. despecta niet wordt genoemd door Janssen (1975) meenden wij met

een nieuwe soort voor ons land te maken te hebben. Nader onderzoek bracht echter

aan het licht dat de soort reeds eerder in ons land was waargenomen en wel op

Terschelling, tussen 1965 en 1974 (6 ex., deels fragmentarisch; G. Doeksen leg.) en op

Schiermonnikoog, juni 1972 (1 ex., W.J. Taekema leg.). Alle exemplaren zien er oud

uit. Mogelijk gaat het hier om fossielen. Voor figuren verwijzen wij naar Lindner

(1977: 177) en Strauch (1972: 193).

Wij danken de heer A.W. Janssen voor determinaties en gegevens en de heren G.

Doeksen en W.J. Taekemavoor inzage in hun collecties.
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Summary

Neptunea despecta in The Netherlands

In 1983 and 1984 old (fossil?) shells of Neptunea despecta despecta (Linne, 1758)were found in the northern

coastal area of The Netherlands. Investigations made clear that between 1965 and 1974 at least 7 shells were

found in The Netherlands.

Op 14.IV.1984 vond de eerste auteur aan de vloedlijn bij paal 9 op Schiermonnik-

oog een exemplaar van Neptunea (Neptunea) despecta despecta (Linné, 1758). De schelp is

blauwgrijs en door rekristallisatie ondoorschijnend. De hoogte bedraagt 92 mm en de

breedte 42 mm.

Op 9.VI. 1983 werd door de kotter HD 7 op 53°40'N 6°15'0 in de Noordzee een

eveneens oude, blauwgrijze schelp van deze soort opgevist; deze bevindt zich in de col-

lectie van de tweede auteur. Hoogte 126 mm; breedte 73 mm.


