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Rugschilden van Sepia Bertheloti D’Orbigny op het strand

van Ritthem (Walcheren)

door

J.C. Eerland

In maapt van dit jaar heb ik enkele van deze rugschilden opge-

stuurd naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te leiden. Ok-

tober jl. kreeg ik een brief van Dr. E. Gittenberger die de rug-

schilden had gedetermineerd en mij tevens enige overdrukjes uit"-

Basteria betreffende rugschilden van inktvissen toestuurde, waar-

voor ik hem zeer erkentelijk ben. De rugschilden die ik had ge-

vonden kwamen goed overeen met materiaal van Sepia bertheloti

d'Orbigny gevonden te Bloemendaal aan Zee op 14-9-19707 ïïa7F~tot

deze vondst de enige vondst in Nederland was.

levend is Sepia bertheloti aangetroffen van Teneriffe tot Ango-

la, dit is van ongeveer 28 u H.Br. tot 14° Z.Br. De Golfstroom die

naar het noorden gaat stroomt op 40° N.Br. De kans dat rugschil-
den of inktvissen (levend dan wel dood) met de Golfstroom zijn mee-

gekomen is dus klein. Ook als we kijken naar de ligging van het

strand van Ritthem: in de Westerschelde, niet naar de Noordzee ge-

richt. Daar de Westerschelde een drukke scheepvaartroute is, is

de kans dus aanwezig dat na consumptie van Sepia bertheloti de

resten overboord werden geworpen. Helemaal zeker weten we het

echter nooit, maar misschien zullen verdere vondsten het een en

ander ophelderen.
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Op 20 oktober 1975 vond ik op het strandje bij Ritthem (Ford Ram-

mekens) 9 rugschilden van een kleine inktvis. Deze rugschilden

lagen verspreid langs de vloedlijn over een afstand van ± 50 meter

tussen aangespoeld wier en hout. Het was oostenwind. De schil-

den waren niet helemaal gaaf, vaak ontbraken stukjes van de boven-

of onderkant. .Er zaten geen vleesresten meer aan, ze waren wel

vers en stonken erg toen ik ze opraapte. Het lukte me niet ze te

determineren en door drukke werkzaamheden op school verdwenen ze

in een laadje.


