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Patella vulgata en Nucella lapillus lapillus

nog steeds levend bij Westkapelle

door

Riaan Rijken

Doel daarvan was om te kijken of Patella vulgata na twee strenge

winters nog altijd levend voorkomt. Deze soort was tot voor enkele

jaren op de Westkapelse zeewering algemeen; alleen al ter hoogte

van het zogenaamde IJzeren torentje telde ik er in 1991 ruim 80.

Die maandagmiddag vond ik twee lege schelpen. Daarnaast telde

ik tussen vier paalhoofden nog minstens 16 levende exemplaren, op

twee plaatsen zelfs drie exemplaren vlakbij elkaar op een steen.

Ik zal er ongetwijfeld heel wat over het hoofd hebben gezien, want

de soort is, zeker als de schelp met zeepokken is begroeid,

moeilijk te onderscheiden van zijn omgeving. Die middag raapte ik

ook vijf, zo te zien lege schelpen van de Purperslak Nucella

lapillus lapillusop. Ze waren nog opmerkelijk vers. Drie daarvan

waren halfvolwassen, ca. 15 mm. hoog, de overige twee waren

volgroeid. Ik heb ook wat gruis verzameld en alle gevonden

schelpen gingen in de emmer met gruis. Thuisgekomen zette ik die

ter ontzilting twee dagen vol leidingwater. Toen ik enkele dagen

later de inmiddels droge bak met gruis wilde uitzoeken, kwam er

een geweldige stank vanaf. Het bleken de twee volwassen

purperslakken te zijn, de inmiddels dode dieren zaten er nog in.

De conclusie is dus duidelijk. In tegenstelling tot wat je

zou verwachten, is Patella vulgata nu na twee strenge winters nog

steeds niet verdwenen en, in tegenstelling tot wat je altijd hoort,

is Nucella lapillus lapillus niet als gevolg van milieuvervuiling

uitgestorven in Nederland*, maar komt nog altijd levend voor bij

Westkapelle.

Summary

In spite of two strong winters and negative scenarios,

Patella vulgata and Nucella lapillus still live in the Dutch

coastal waters near Westkapelle.

* Naschrift Red.: Voor een beeld van de huidige en vroegere toestand van Nucella in Nederland

kan worden verwezen naar: G.W.N.M. van Moorsel, 1996. Ecologisch profiel Purperslak (Nucella

lapillus). . Uitg. Bureau Waardenburg bv, rapport nr 96 01. 43 pp.

Boes (Uit: Leeuwarder Courant, 3 april 1997. Ingestuurd door H.H. Dijkstra)

Op maandagmiddag 3 februari j.1. was ik vanwege werkzaamheden

in Westkapelle en maakte nadien nog een korte wandeling onder aan

de dijk, in het bijzonder het laatste gedeelte richting Domburg.


