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KORFMOSSELS (CORBICULASPEC.)OPM'N PAD
G.D. Majoor
Corbicula on my path
On top of the dike along the left bank of the river Maasjust soutl of the Dutch-Belgian border, several doublets and single valvesone
of the freshwatermusselCorbiculafluminea (Muller, 1774)and
valve ofCorbiculafluminalis
(Milller, 1774) were found.
Explanationsprovided for this find include consumptionof the nlussels by a bird or their use as bait by fishennen.

Afkomstig uit Voorburg en tot m'n l8e vaak op bet
MeijendelseSlagte vinden zijn schelppadenin de kuststreek een alleszins bekend verschijnsel voor me. Bij
eenwandeling op 24 juli 2001 over de dijk langsde linkeroevervan de Maas tussenPetit Lanaye en Maastricht
was ik in eersteinstantie dan ook niet verrast door een
aantalkleppen en doublettenvan wat me uit de hoogte
bezien Strandschelpen(Spisula spec.) leken te zijn. Pas
toen ik enkele tientallen meters verder was, realiseerde
ik me dat doublettenvan Strandschelpenop dezelokatie
wel erg vreemd waren en keerde ik op rnijn schreden
terug. Over een lengte van hooguit drie meter van bet
pad over de Maasdijk in Belgie, ongeveer 300 m ten
zuidenvan de grens tussenNederland en Belgie, onder
eenrijtje imposanteoude Platanen(Platanus acerifolia)
dat ter plaatse langs de dijk staat, verzamelde ik vier
openstaandedoubletten,twee achteraf gereconstrueerde
doublettenen drie losse kleppenvan de AziatischekorfmosselCorbiculafluminea (Muller, 1774) en eenlosse
klep van de Toegeknepenkorfmossel Corbiculafluminalis (MUller, 1774).De breedtevan de kleppenvan C.
fluminea varieertvan 18-26rom; de breedtevan de klep
van C.fluminalis is 20 rom.
Korfmossels zijn in 1990 voor bet eerst levend in
Nederland aangetroffen; beide soorten hebben zich
sindsdiensnelverspreid in de grote rivieren (GittenbergeT et al., 1998). De eerste vondsten in de Maas in
Nederlandzijn beschrevendoor Bij de Vaate (1994); de
verspreiding in de Maas en enkele daarop aangesloten
kanalen in Belgie is beschreven door Swinnen et al.
(1998). Vandenbosscheet al. (1999) vermelden Corbicula fluminea uit de Maas in Petit Lanaye in Belgie
waar ook ik mijn vondstdeed.
Uiteraard is de natuurhistorische waarde van mijn
vondstennihil: bet is niet bekendwaar de Korfmossels
vandaanzijn gekomen en evenrnin hoe ze op bet pad
zijn beland. De situering onder de zware horizontale
takken van een Plataan suggereert dat een vogel de
weekdierenin de boom heeftgeconsumeerdende schelpen naar benedenheeft laten vallen. Ik heb onder de
boom ook uitwerpselenvan grote vogels gevonden.Wat

tegen deze hypothese pleit, is dat met name de open
doubletten puntgaaf zijn en geeD spoor vertonen van
openbrekendoor snavelhouwen.Dit bezwaarkan echter
hypothetischomzeild worden door aan te nemendat de
mossels al dood waren (en dug gaapten)toeDze door
eenvogel als prooi werdenmeegenomen.
Ter plaatse komen langs de Maas enkele soorten
Meeuwen (Larus spec.)voor, maar die verorberenbun
prooi zelden in een boom. Een kraai-achtige (Corvus
spec.) of een Ekster (Pica pica) ligt daaromals dader
meer voor de hand.
Eenalternatievehypotheseis dat de Korfmosselsdoor
een visserals aaszijn gebruikt. Met eenroeszijn de mosgels wellicht zondernoemenswaardige
beschadigingvan
de schelpte openeD.In deze verklaring is bet dan wel
merkwaardig dat de schelpenbovenop de dijk werden
gevonden.Visserszittenaltijd direkt aande waterkanten
bet lijkt aannemelijkerdat ze bun aasclaargebruiksklaar
zoudenmakenen de schelpenook claarachterlaten.
Ik hen de beer H.K. Mienis dank verschuldigdvoor
suggesties
ter verbeteringvan eeneerdereversievan deze
bijdrageen de herenA. bij de Vaate en F. Swinnenvoor
bettoezendenvan bunhierondervermeldeartikelen.
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