
352
No. 239 CB van de Nov. 1987N.M.V.

De diepe geheimen van de Noordzee

door

E. de Wit

Op 21-02-1985 werden bij platvisvangst op Skate Hole ( 54°10'

N.B. 2° O.L.) vijf levende exemplaren Velutina velutina (Muller,

1776) opgevist van 80 meter diepte. De soort is ook bekend als

fossiel uit het Noordzeebekken.

Op 30-01-1986 werd op Skate Hole een grote kei opgevist, waar-

op o.a. 22 doubletten Pododesmus (Anomia) patelliformis L., 1761,

leefden van gemiddeld 4 centimeter grootte. Ook werd op deze kei

een rechterklep Hinnites distortus (Da Costa, 1778) aangetroffen.
In oktober 1983 is een z.g. corrosie-rek opgevist bij Devil's

Hole van 138 meter diepte. Op dit rek leefden o.a. 10 doubletten

P. (A.) patelliformis van 2 tot 4 centimeter grootte.(56°30'N.B.
1°0.L.). Het diepste gat van Devil's Hole is 238 meter.

Op 17-04-1986 werd door een Urker kotter bij de laatste trek

op 56°40'N.B. 4°30'O.L. o.a. een levend exemplaar Calliostoma

zizyphinum var. conuloide (Lamarck, 1822) opgevist van 50 meter

diepte. De schelp is 25 mm hoog en 24 mm breed.

Op 29-01-1987 werd op Flamborough Head Grounds van 77 meter

diepte o.a. een levend doublet Aequipecten opercularis (L., 1758)

van 7,5 centimeter grootte opgevist. Op de rand van de rechterklep

juist boven het rechter oor leefde een exemplaar Capulus (Capu-

lus) ungaricus (L., 1758) van 19 mm grootte (54°35'N.B. 0°45 , O.L.).

C. (C.) ungaricus is als fossiel bekend van de Westerschelde.

Scaphander lignarius

Op grote diepten van de Noordzee leven mollusken, welke men

voor dat gebied zeldzaam noemt.
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Arcopagia crassa

Venerupis rhomboides Musculus niger

Liomesus dalei Troschelia berniciensis
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Op 20-02-1987 werd bij het vissen op de Oostbank (55°40'N.B.

2°O.L.) van 85 meter diepte o.a. opgevist:
1 levend doublet Panomya arctica (Lamarck, 1819),
14 levende doubletten Pseudamussium septemradiatum (Müller, 1776),
4 levende exemplaren Liomesus dalei (Sowerby, 1825).en

2 levende exemplaren Troschelia berniciensis (King, 1846).
Liomesus dalei is als fossiel ook bekend van de Westerschelde.

Op 10-10-1985 werd op Flamborough Head Grounds (54°5'N.B.

1°0.L.) van 31 meter diepte o.a. opgevist:
14 levende exemplaren Scaphander lignarius (L., 1758),

11 levende doubletten Venerupis rhomboides (Pennant, 1777) en

13 levende doubletten Arcopagia crassa (Pennant, 1778).

Deze drie soorten zijn ook bekend van de Westerschelde.

Op 10-11-1983 viste ik op 54°30'N.B. 4°30'O.L. van 44 meter

diepte o.a. 18 doubletten Musculus niger Gray op.

Op 17-06-1985 werden op 57°20'N.B. 3°0.L. van 70 meter diepte

o.a. 11 juveniele doubletten Musculus niger opgevist.
De soort is daar zeer algemeen voorkomend.

Pseudamussium septemradiatum


