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Spisula Elliptica (Brown) in het Deltagebied

In het Deltagebied, dus het gebied van de Zeeuwse-Zuidhollandse stromen, zijn
door ons in de afgelopen jaren een kleine 2000 bodemhappen verzameld en hoewel de

resulta.ten daarvan hopelijk t.z.t. elders gepubliceerd zullen worden, is het naar

aanleiding van het artikeltje van de heer Van Urk aardig om onze ervaringen met

S. elliptica mede te delen. '..L ..

S. elliptica werd. doer ons zeer talrijk levend aangetroffen in de Noordzee

voor de kust van het Deltagebied. We vonden de soort echter nergens dichter bij

de kust dan op een afstand -van 10 km. De grens van het voorkomen ligt waarschijn-

lijk ongeveer waar de z.g. "voordelta's" van de zeegaten overgaan in de min of

meer "vlakke" Noordzeebodem.

S. subtruncata werd door ons slechts weinig gevonden. Alle door ons verzamel-

de levende exemplaren zijn afkomstig uit het Deltagebied zelf, tot ver in de zee-

gaten.

Geen enkele maal vonden we beide soorten samen en ook troffen we nooit de

ene soort in de verspreidingsgebied van de andere aan.

In het licht van onze vondsten willen we.de door de heer Van Urk genoemde

waarnemingen nog eens beschouwen. De vondst van S. elliptica N.W. van Schouwen

valt' in het zelfde gebied waar wij S. elliptica algemeen vonden. Uit de omgeving

van de Wielingen hebben wij ook zelf enige vondsten van S. elliptica, waarbij dus

de waarnemingen van Schapman goed aansluiten. Anders ligt de zaak echter voor het

materiaal van Schepman afkomstig uit de Roompot in de mond van de Oosterschelde.

Deze vindplaats ligt namelijk in het door ons gevonden verspreidingsgebied van

S. subtruncata. Aangezien Van ïïrk niet in staat is geweest deze waarnemingen te

controleren, moet er ons inziens wel worden getwijfeld aan het voorkomen van S.

elliptica in de Roompot. Een andere mogelijkheid is echter dat de vindplaatsom-

schrijving niet juist is. De Roompot omvat een tamelijk uitgestrekt gebied en het

lijkt ons zeer wel mogelijk dat degene die de exemplaren omstreeks 1884 verzamel-

de, dit gebied nog iets ruimer heeft genomen, waardoor een stuk van de aangrenzen-

de Noordzee er in betrokken werd.

Yerseke, 11 april 1968 W.J. Wolff & L. de Wolf

In zijn artikeltje ”Verse Spisula elliptica (Brown) aan onze kust” in het

Correspondentieblad no. 125, p. 1339-1340, worden door de heer R.M. van Urk uit

het Deltagebied alleen de oude vondsten van Schepman vermeld, benevens een waar-

neming van een exemplaar N.W. van Schouwen (51º33’ N.B.; 3º30’ O.L.). Hij spreekt
echter de verwachting uit dat Spisula elliptica te vinden zal zijn in de diepe

zeegaten van de Zeeuwse-Zuidhollandse stromen.


