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Overvloedig aanspoelen van boormossels bij Zoutelande
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Vooral bij ,1. en 3 zeer vele jeugdvormer., bij 3 ongeveer 20% doosjes.

Door het uitzonderlijke weer dat we deze Octobermaand mochten bele-

ven, is het strandbeeld heel anders dan ik het tot nu toe kende. De

wind komt dagelijks uit Z. of Z.O. richting, dus is onmerkbaar; daar-
door ontstond een strand glad als een parketvloer en de zee als een

spiegel. Daardoor is er tevens slechts weinig te bespeuren van een

vloedlijn. De gewone mollusken, de wieren en de varia die steeds die

lijn aangeven, zijn teruggebracht tot een ijle, smalle strook van

jeugdige schelpen hoofdzakelijk van Cardium, Mytilus , Paphia (ook

jeugdvormen), enkele Spisula ’s en ........ nu komt het doel van dit

berichtje, een zeer groot getal boormossels. Zij vormen de vloedlijn.

Het viel mij op dat Barnea candida overheerste. En, omdat het eigen-

lijk; Petricola had moeten zijn, heb ik van paal 51 - 52 (Zoutelande ),
dat is 200 meter vloedlijn, alles verzameld wat daar lag aan boor-

mossels. Het resultaat is het volgende:

1. Zirfaea crispata L., 86 exemplaren

2. Barnea candida L., 242 exemplaren.

3.Petricola pholadiformis Lam. , 184 exemplaren.
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Ik acht de aanwezigheid van dit grote aantal witte boormossels ver-

klaarbaar, doordat het transport van deze soort langs het vlakke

strand en de rustige vloed,zoo eenvoudig is,.dat deze.tetre schelpen

als het ware langs ie vloedlijn werden neergelegd. De veel sterkere

Petricola kan tegen een stootje, vandaar dat deze steeds bij alle

weersgesteldheden te vinden is, maar nu vooral de talrijkste in doos-

jes j waarbij zelfs zeer jonge vormen als doosje heel bleven.

Ik heb het getelde materiaal nog niet weg gedaan. Het zou kunnen

zijn dat het voor leden, die zich voor de boormossels interesseren,

nog van belang is, vooral met het oog op de zeer kleine jonge exempla-

ren (ook bij Zirfaea).
L. de Priester Zoutelande.


