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Ecologie van de Filipijnse tapijtschelp

Filipijnse tapijtschel
YERSEKE – De
Filipijnse tapijtschelp
is bezig aan een sterke
opmars in Nederland.
Handkokkelaars op
de Oosterschelde
profiteerden er vorig
najaar enkele weken
van. Deze tapijtschelp
is en wordt een
nieuwe interessante
soort voor vogels en
vissers. In Zeeland
werd vorig jaar meer
dan 35 miljoen kilo
bemonsterd.
Karin Troost
van Wageningen
Marine Research/
Regiocentrum
Yerseke is jaarlijks
betrokken bij de
bestandsinventarisatie
en schrijft over de
biologie van dit
schelpdier.

Filipijnse tapijtschelpen massaal op de Oosterschelde. (Foto’s: Jan Kwist)
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e Filipijnse tapijtschelp
(Ruditapes philippinarum) is
in de Nederlandse kustwateren een zogeheten exoot.
Dit betekent dat de soort
hier oorspronkelijk niet vandaan komt.
Waar de soort dan wel vandaan komt,
verraadt de naam al: het Indo-Pacifische
gebied, met name de wateren rond de
Filipijnen en Japan.
Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw is
de Filipijnse tapijtschelp in Frankrijk geïntroduceerd voor kweek, en daarna ook in
andere Europese landen. De eerste vondst
in Nederland vond in 2008 plaats in de
Oosterschelde, in het Marollegat. In de
eerste jaren werden vooral rond Yerseke
en Gorishoek exemplaren gevonden.
De Filipijnse tapijtschelp is een tweekleppig schelpdier. Net als de kokkel en
de halfgeknotte strandschelp leeft de
Filipijnse tapijtschelp ingegraven in de
bodem. Via een in- en uitstroomopening
(de ‘sifonen’) pompt het dier continu zeewater door zijn kieuwen.
Kleine deeltjes die in het water zweven blijven op de kieuwen achter, die als
een zeef fungeren. Die kleine deeltjes, ook
wel het ‘zwevend stof’ genoemd, zijn lang
niet allemaal eetbaar. Ze bestaan voor een
groot deel uit microscopisch kleine algen
(het ‘fytoplankton’), die voor schelpdieren
de belangrijkste voedselbron vormen,
maar ook uit slibdeeltjes zonder voedingswaarde.
Schelpdieren hebben een geniaal
systeem om de eetbare van de niet-eetbare deeltjes te scheiden. De niet-eetbare
poepen ze al uit nog voordat het de maag
in gaat. Dit is dus geen echte poep, omdat
het nooit door de darmen heen geweest is,
maar lijkt er wel op en wordt daarom door
wetenschappers ‘pseudofeces’ genoemd.
Ook de voortplanting van de tapijtschelp lijkt sterk op die van de inheemse
soorten schelpdieren. Een vrouwelijk

Met de handbeugel gevangen tapijtschelpen.

individu kan meer dan twee miljoen eitjes
produceren. Eitjes en zaadcellen worden
het water in gespoten, waar ze elkaar
bevruchten. De bevruchte eicel ontwikkelt
zich tot een vrij zwemmende larve, die
zich na enkele weken op de bodem vestigt
en uitgroeit tot zaad.
In Nederland kenden we al inheemse
soorten tapijtschelpen: de gewone tapijtschelp (Venerupis corrugata) en de geruite
tapijtschelp (Ruditapes decussatus). De
Filipijnse tapijtschelp kan van deze soorten onderscheiden worden door de sterke
traliewerkstructuur en de wat rondere
vorm van de schelp. Ook is de schelp vaak
opvallender gekleurd.
Vanaf 2014 wordt de Filipijnse tapijtschelp onderscheiden in de jaarlijkse
schelpdierinventarisatie in opdracht van
het ministerie van LNV. Het is niet uit te
sluiten dat enkele exemplaren in eerdere
jaren zijn aangezien voor een inheemse
soort.
Inheemse soorten tapijtschelpen
worden maar weinig aangetroffen in de
Oosterschelde, terwijl de Filipijnse tapijt-

schelp zich sinds 2014 sterk heeft uitgebreid op de droogvallende platen, tot een
bestand van 12,7 miljoen kilo versgewicht
in het voorjaar van 2020. Hoe dit onder
de laagwaterlijn zit weten we niet omdat
daar niet gemonitord wordt, maar de
verwachting is dat ze ook daar zijn toegenomen. In het Grevelingenmeer werd
in het voorjaar van 2020 een bestand van
11,3 miljoen kilo aangetroffen, in de gebieden tot 4 meter diep. Dit is nog exclusief
Filipijnse tapijtschelpen die voorkomen
binnen Japanse oesterbanken, waarvan
het bestand ruw wordt ingeschat op zo’n
6 miljoen kilo. Het bestand op het Veerse
Meer wordt geschat op minimaal 4,5 miljoen kilo Filipijnse tapijtschelpen.
Voor de Filipijnse tapijtschelp zijn
vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat deze inheemse soorten zoals de
kokkel verdringt. Het lijkt er daarom
meer op dat deze exoot zijn eigen plekje
in het ecosysteem gevonden heeft.
Ook lijkt de Filipijnse tapijtschelp
een belangrijke rol te kunnen spelen
in de voedselvoorziening voor vogels.
Bij een onderzoek in Poole Harbour in
Engeland bleken Filipijnse tapijtschelpen geschikt als voedsel voor scholeksters. De onderzoekers stelden zelfs
dat de wintersterfte onder scholeksters
waarschijnlijk hoger was geweest zonder de aanwezigheid van de tapijtschelpen.
Of de Filipijnse tapijtschelp eventueel in de toekomst de rol van de
kokkel zou kunnen overnemen, mocht
deze door klimaatverandering van de
droogvallende platen verdwijnen, is een
belangrijke vraag voor verder onderzoek.
De ontwikkeling van de tapijtschelp – en andere schelpdieren - is te
volgen op de Schelpdiermonitor van
Wageningen Marine Research:
www.wur.nl/schelpdiermonitor.
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