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De Otterschelp ( Lutraria lutraria) op Terschelling, een

aanvulling

door

Egge Knol

In de daaropvolgende jaren vond ik zelf ook diverse

fragmenten met opperhuid. Door vakantiewerk en studie kwam van

regelmatig schelpen zoeken niet veel meer, maar de volgende

vondsten kunnen gemeld worden:

- 30 juni 1978 strand ten oosten van overgang Hoorn, losse klep, langer dan

96 mm en doublet met lengte van 67 mm.

- 8 juli 1979 strand west van paal 8, beschadigde klep, langer dan 93 mm.

- 26 dec 1981 strand paal 12.400, beschadigde klep, halve klep.

- 14 aug 1992 strand paal 18.600 - 21.00, vrijwel gave klep, lang 82 mm.

- 15 juni 1993 strand paal 15.600 - 17.400, klein fragment.

- 26 december 1994 strand paal 22.400, verse klep, lengte 75 mm.

Vaak lag er op deze dagen vrij veel wier, zeeklitten en ander

aanspoelsel op het strand. De schelpen zijn voor de soort aan de

kleine kant en zullen nog niet volgroeid zijn op het moment dat ze

stierven en op het Terschellinger strand belandden. De eerste vond-

sten bevestigen het beeld van Doeksen (1979) en De Boer & De Bruyne

(1991) dat sinds 1976 recente otterschelpen op Terschelling en an-

dere waddeneilanden aanspoelen. Vermoedelijk gebeurt dat elk jaar in

meer of mindere mate, maar voor die conclusie heb ik het schelpen-
eiland bij uitstek te weinig bezocht. In het laatste CS-verslag in

"Het Zeepaard" staan meldingen van verse otterschelpen op Texel in

februari en september 1994 en januari 1995 (Verkuil 1995)
.
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De melding van een otterschelp (Lutraria lutraria) door De

Winter (1995) bracht bij mij een aantal eigen vondsten in

herinnering. In mijn schooljongens-jaren, vanaf 1963, zocht ik in

de zomermaanden actief op Terschelling schelpen. Al die jaren

werden slechts, vrijwel altijd beschadigde, otterschelpen met een

fossiel uiterlijk gevonden. Groot was de verrassing toen in de

zomer van 1977 mijn neef J.J. Quak een fragment van een

otterschelp met opperhuid opraapte op de Bosplaat.


