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Nog een vondst van de Tere hartschelp,

Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841), in de Grevelingen

D.F. Hoeksema

Another record ofAcanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841) in Lake Grevelingen, the Netherlands

A fresh specimen ofA. paucicostata was collected in Lake Grevelingen at the eastside of the Brouwersdam (2 m) in January

2002. In this paper another find in Lake Grevelingen is reported from Scharendijke (10 m)in October 2002.

Wie schetst mijn verbazing toen ik tijdens een avond-

duik in de Grevelingen op 9 oktober 2002 in het schi-

jnsel van de duiklamp opeens weer een (gesloten) dou-

bletje zag liggen. Het kokkeltje lag voor de kust van

Scharendijke, op 10 meter diepte, in de hoek tussen de

dijk en de strekdam met de starttoren, op een slikkige

bodem midden tussen gewoner spul als Kokkels, Mos-

selen, Strandgapers, Tapijtschelpen en Amerikaanse

zwaardscheden. Het déja-vu-gevoel dat opborrelde kon

ik, gezien mijn ervaringen in de Adriatische Zee, on-

middellijk plaatsen. Bovendien herinnerde ik me de

eerdere meldingen van de Nederlandse kust in het Cor-

respondentieblad (Janse, 1999 & 2002; De Wolf, 2000).

Thuisgekomen ontdekte ik dat mijn doubletje ook

voor de Grevelingen geen primeur was. Jeroen Goud

(2002: 106) meldde de vondst van een vers exemplaar

van 2 meter diep aan de Grevelingenzijde van de Brou-

wersdam in januari 2002.

De vondst van Scharendijke lijkt een bevestiging van

het levend voorkomen van de Tere hartschelp in de Gre-

velingen. Het doubletje is vers, met aan de buitenzijde

bij de achterrand nog resten van de opperhuid. Afmetin-

gen: lengte 26 mm, hoogte 24 mm, dikte 19 mm. Het

doosje is crèmekleurig, met dunne, lichtbruine banden

langs enkele van de groeilijnen. Vaag is een tweetal

groeionderbrekingen te zien; vermoedelijk was het dier

bij overlijden dus bezig aan zijn derde levensjaar.
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SLURKIE

In de afgelopen zomer lukte het al snorkelend voor de

kust van het Kroatische eilandje Rab diverse weekdier-

soorten te verzamelen. Zo lagen op een meter of vier

diep, op zanderige slikplekjes tussen de zeegrasvelden,

fraaie doubletjes van Acanthocardia paucicostata, de

Tere hartschelp, te wachten. Zonder veel moeite lieten

de schelpjes zich met een hoekduik verschalken.


