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Samenvatting

De Filipijnse tapijtschelp heeft in de Oosterschelde een bestandsomvang bereikt die iets minder dan de
helft is van het kokkelbestand. Op kokkels kan worden gevist, mits de voorraad voldoende is voor de
scholeksters in het gebied, en de laatste jaren was dit niet het geval. Daarbij vertoonden kokkels in
recente jaren grote zomersterfte, waardoor het bestand verder terugliep. Tapijtschelpen kunnen
mogelijk beter tegen hete zomers dan kokkels en zouden, gezien de voortgaande opwarming, de
functie van de kokkel in het ecosysteem over te gaan kunnen nemen, zowel als voedsel voor
scholeksters als voor de visserij. De vraag ligt voor of Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde
kunnen bijdragen aan voedselvoorziening van scholeksters en of hierdoor de rekenregels voor de
voedselreservering kunnen worden aangepast. Om deze vraag nader te adresseren zijn vijf
kennisvragen beantwoord:
A. Is uit bestaande literatuur bekend of (en in welke mate) Filipijnse tapijtschelpen een volwaardige
(en/of aanvullende) voedselbron kunnen zijn? en
B. Welke onderbouwing is daarbij gevonden en welke noodzakelijke kennis ontbreekt eventueel?
Een analyse van kokkels en tapijtschelpen liet zien dat deze twee soorten een vergelijkbare
morfometrie hebben. Het belangrijkste verschil is dat de range in afmetingen groter is voor
tapijtschelpen. Literatuuronderzoek geeft aan dat de ingraafdiepte van tapijtschelpen binnen de
reikwijdte van scholeksters valt. Er wordt aangenomen dat kokkels met een dichtheid lager dan 50 per
m2 niet profijtelijk zijn voor scholeksters. Uit de bestandsopnamen blijkt dat tapijtschelpen ook
voorkomen in dichtheden boven 50 per m2. Tapijtschelpen tolereren hogere temperaturen dan kokkels
en zijn wellicht meer toekomstbestendig dan kokkels in de Delta. Uit een Britse studie blijkt dat
scholeksters alle maten tapijtschelpen aten die in de wadbodem voorradig waren, zonder
noemenswaardige grootteselectie en dat gedurende het onderzoek het percentage vogels dat zich
specialiseerde op tapijtschelpen, of die tapijtschelpen naast andere prooien aten, toenam. Foerageren
op tapijtschelpen bleek voor de vogels even profijtelijk als foerageren op kokkels.
C. Uitgaande van een minimummaat van kokkels van 21 mm: is op basis van 'expert judgement' een
minimummaat voor visserij te adviseren van tapijtschelpen?
De minimummaat van kokkels voor visserij is 21 mm schelplengte. Deze maat is gebaseerd op het
vleesgehalte dat nog verkoopbaar is. De minimummaat spaart daarnaast de eenjarigen. Deze groep
plant zich over het algemeen nog niet voort en kan dan opgroeien en een keer paaien in het voorjaar
voordat ze wordt opgevist in het najaar. Ook voor tapijtschelpen geldt dat de eenjarigen kleiner zijn
dan 21 mm. In de mechanische kokkelvisserij is de afstand tussen de spijlen in de molens minimaal
15 mm. Hiermee worden zowel de kokkels als de tapijtschelpen kleiner dan 21 mm lang gespaard. In
de praktijk hoeft daarom de afstand tot te spijlen niet te worden aangepast en kan een gelijke
minimummaat, van 21 mm schelplengte, voor beide soorten worden aangehouden.
D. Voor welke vogelsoorten kunnen Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer een volwaardige en/of aanvullende voedselbron vormen?
Schelpdieren worden door vier groepen van vogels gegeten: eenden, steltlopers, meeuwen en kraaien.
Schelpdier-etende soorten die hier relevant zijn, dat wil zeggen tamelijk algemeen voorkomen en een
Natura 2000-status hebben zijn: scholekster en brilduiker in het Grevelingenmeer en bergeend, bonte
strandloper, drieteenstrandloper, kanoet, rosse grutto, scholekster, steenloper, wulp en zilverplevier in
de Oosterschelde. In Nederland is geen onderzoek gedaan naar de rol van de Filipijnse tapijtschelp als
prooisoort voor vogels. Het is daarom nog voor geen enkele vogelsoort duidelijk of deze in het
Grevelingenmeer of in de Oosterschelde tapijtschelpen eten. Om vast te stellen of Filipijnse
tapijtschelpen door vogels in deze gebieden worden gegeten, is dieetonderzoek nodig middels gerichte
observaties aan foeragerende vogels of door leeggegeten schelpen op het wad, of prooiresten in
uitwerpselen te verzamelen.
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E. Indien tapijtschelpen inderdaad als volwaardige alternatieve (en/of aanvullende) voedselbron
aangemerkt kunnen worden, welke consequenties zou dit kunnen hebben voor de voedselreservering
voor scholeksters in de Oosterschelde?
Er zijn drie redenen te geven waarom het zinnig zou zijn om de bestaande regels ten aanzien van de
voedselreservering te evalueren en eventueel te herzien:
1.

Het bestand aan kokkels komt in de meeste jaren niet boven de grenswaarde voor visserij,
vertoonde meermalen aanzienlijke zomersterfte, tapijtschelpen hebben hun intrede gedaan en het
aantal scholeksters is gestaag achteruitgegaan in de Oosterschelde. De achterliggende reden van
de achteruitgang van scholeksters is niet duidelijk, maar jaren van voedselreservering heeft deze
neergang niet kunnen stoppen.

2.

Bij de rekenmethode van Rappoldt et al. (2003), die ten grondslag ligt aan de huidige
voedselreservering en bij de suggestie dat kokkels in dichtheden onder de 50 per vierkante meter
voor scholeksters niet oogstbaar zouden zijn, zijn onlangs kanttekeningen gemaakt door GossCustard & Stillman (2020); zij stellen een andere rekenmethode voor en geven daarvoor
uitgebreid de argumenten.

3.

Indien kan worden vastgesteld dat Filipijnse tapijtschelpen voor de scholeksters in de
Oosterschelde min of meer gelijkwaardig zijn als voedsel als de kokkel, zou de hoeveelheid voor
scholeksters oogstbaar vlees van beide soorten in de voedselreservering mee kunnen worden
genomen. Een interessant punt in deze is dat de langjarige trend voor aantallen scholeksters in de
hele Oosterschelde negatief is, maar dat juist in de twee deelgebieden waar de meeste
tapijtschelpen liggen (centraal en oost) er recent sprake lijkt van stabilisatie of zelfs een
voorzichtige toename in de aantallen scholeksters. Gezien het feit dat de reservering van 150 kg
kokkelvlees voor de scholeksters in de hele Oosterschelde echter niet heeft geleid tot een
stabilisatie van de aantallen, moet deze grenswaarde wellicht hoger komen te liggen.
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1 Inleiding
1.1 Tapijtschelpen
De Filipijnse tapijtschelp (wetenschappelijke naam Ruditapes philippinarum, ook wel Tapes
philippinarum genoemd) is een marien tweekleppig weekdier dat tot 7,5 cm groot kan worden. De
schelp is stevig ovaal-rechthoekig en geelwit, geelbruin of bruin met vaak vlekken, vlammen of een vvormig zigzagpatroon (Fig. 1). Aan de binnenzijde is de schelp soms felgekleurd lila, donkerpaars of
okergeel. Het is een invasieve exoot die inmiddels algemeen voorkomt in Zeeland (Stichting Anemoon
www.anemoon.org).

Figuur 1. De Filipijnse tapijtschelp (links), geruite tapijtschelp (midden) en gewone tapijtschelp
(rechts). Bron: https://www.anemoon.org
De Filipijnse tapijtschelp lijkt op de inheemse soorten geruite tapijtschelp Ruditapes decussatus en
gewone tapijtschelp Venerupis corrugata (Fig. 1), maar is te onderscheiden door zijn sifons. Van de
Filipijnse tapijtschelp zijn die kort en zitten aan elkaar vastgegroeid, terwijl de sifons van de geruite
tapijtschelp wat langer zijn en gescheiden van elkaar (Fig. 2) (Stichting Anemoon; Nerlovic et al.,
2016). Onderscheid met de gewone tapijtschelp kan worden gemaakt door de ligging van de top te
vergelijken. Deze ligt ver naast het midden bij de gewone tapijtschelp en slechts iets naast het midden
bij de Filipijnse tapijtschelp (de Bruyne, 2004).

Figuur 2. Sifons van de Filipijnse (links) en geruite (rechts) tapijtschelp. Bron: Nerlovic et al., 2016.
Met zijn v-vormige strepen lijkt de soort ook op de venusschelp Chamelea striatula, een soort die voor
Nederlandse vissers ook interessant kan zijn, maar die in Zeeland minder voorkomt dan in de
Noordzee voor de Hollandse kust en benoorden de wadden (Stichting Anemoon www.anemoon.org;
Troost et al., 2021)
De Filipijnse tapijtschelp is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en geïntroduceerd in Europa voor
aquacultuurdoeleinden, na een aantal eerdere succesvolle introducties in Hawaii en langs de westkust
van Canada en de Verenigde Staten in de jaren 1920-40. Eenmaal geïntroduceerd in een geschikt
habitat, gedraagt dit schelpdier zich als een agressieve, invasieve exoot, die hoge dichtheden en
biomassa’s kan bereiken (Caldow et al., 2007; Humphreys et al., 2015). In Europa is de soort eerst in
1972 in de baai van Archachon (Frankrijk) (Flassch & Leborgne, 1992) uitgezet, daarna in 1982 in
baaien in Ierland (Drummond et al., 2006), in 1983 in de lagune van Venetië (Italië) (Breber, 1985),
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en in 1987 in Noorwegen (Mortensen et al., 2000). Rond 2005-2008 is de soort ook in Nederland
geïntroduceerd, wellicht als “meelifter” met mosselzaad dat destijds werd geïmporteerd vanuit
Engeland, onder meer uit Poole Harbour, toen al een bekende groeiplaats van deze tapijtschelp
(Jensen et al., 2004; Wijsman & Smaal, 2006). De eerste exemplaren werden gevonden bij de
oesterputten van Yerseke en bij Gorishoek (Tholen) in de oostelijke Oosterschelde (Faasse & Ligthart,
2008; Titselaar, 2008). Ze worden thans ook gevonden in het Veerse Meer, het Grevelingenmeereer,
in de Voordelta en in de monding van de Westerschelde (Troost et al., 2017). Uit Troost et al. (2021)
blijkt dat het bestand zich gestaag heeft uitgebreid in de Oosterschelde tot een omvang van 12,7
miljoen kg versgewicht in het voorjaar van 2020. Het kokkelbestand in de Oosterschelde was in dat
voorjaar 33,7 miljoen kg versgewicht. Hieruit blijkt dat de Filipijnse tapijtschelp een bestandsomvang
heeft bereikt die iets minder dan de helft is van het kokkelbestand in de Oosterschelde. Op kokkels
kan worden gevist, mits de voorraad voldoende is voor de scholeksters in het gebied, en de laatste
jaren was dit niet het geval. Daarbij vertoonden kokkels in recente jaren grote zomersterfte, waardoor
het bestand verder terugloopt (Troost et al., 2021).
Tapijtschelpen kunnen mogelijk beter tegen hete zomers dan kokkels, en slechter tegen koude
winters, en zouden, gezien de voortgaande opwarming, de functie van de kokkel in het ecosysteem
over te gaan kunnen nemen, zowel als voedsel voor scholeksters als voor de visserij. Binnen het
ecosysteem van het (inter)getijdengebied, met zandige tot slikkige bodems, bezetten deze
tapijtschelpen ongeveer dezelfde ecologische niche als de inheemse kokkel (Foekema et al., 2014).
Ook al lijkt er nog geen directe concurrentie (om ruimte, voedsel) tussen deze soorten te bestaan
(Troost, 2021), het ligt wel voor de hand dat concurrentie op enig moment zal gaan optreden (Jung et
al., 2020) en mogelijk gaat de Filipijnse tapijtschelp, als meer zuidelijke soort, geholpen door verdere
opwarming, deze concurrentiestrijd winnen van de kokkel. Binnen het ecosysteem blijft de “functie
van de kokkel” dan behouden, ook al zou de kokkel zelf verdwijnen, iets dat niet noodzakelijkerwijs
een slecht scenario is voor bijvoorbeeld schelpdier-etende vogels (Baptist, 2021; Beukhof et al.,
2021). Dat deze “vervanging” een reëel scenario is, moge blijken uit de reeks van zomersterftes onder
de kokkels in de Oosterschelde en in de Waddenzee (Troost & Van Asch, 2018; Philippart, 2018) en uit
het feit dat de Filipijnse tapijtschelp de lokale (brakwater)kokkel Cerastoderma glaucum al heeft
vervangen in de Lagune van Venetië, waar deze tapijtschelp al langer voorkomt (Caldow et al., 2007).

1.2 Vogels en hun voedselaanbod
Het voedselaanbod voor schelpdier-etende vogels varieert, door groei en sterfte van de schelpdieren,
seizoenale variaties in de vleesinhoud van deze schelpdieren, -vaak aanzienlijke- jaar op jaar variatie
in de hoeveelheden en lengteverdelingen van de schelpdieren en door het uitputten van bestanden
door de vogels zelf en door de schelpdiervisserij. Een van de bronnen van variatie in het
voedselaanbod is een wisselende samenstelling van de verschillende soorten schelpdieren in de
bodem. Concurrentieverhoudingen kunnen veranderen, waardoor de ene soort het in een bepaald jaar
beter doet dan andere, en het succes van de broedval is bij alle soorten sterk wisselend, iets dat kan
doorwerken in de jaren volgend op een bepaalde broedval. Een andere manier waarop het spectrum
aan prooisoorten, en dus het voedselaanbod voor vogels zich kan wijzigen, is door het binnendringen
van exoten, die enerzijds geschikt aanvullend voedsel kunnen vormen en anderzijds kunnen
concurreren met de klassieke voedselsoorten (Jung et al., 2020). Variatie in het voedselaanbod is van
alle tijden en vogels zullen zich hieraan aanpassen. Indien een nieuwe soort geschikt is als voedsel zal
deze ook door vogels worden benut. Mogelijk moeten de vogels leren omgaan met nieuwe soorten,
zeker vogelsoorten die schelpen niet in hun geheel inslikken, maar eerst open maken alvorens het
vlees te consumeren. Voor een nieuwe prooisoort kan een nieuwe techniek nodig zijn.
De introductie van een nieuwe voedselbron, zeker als de nieuwe prooisoort lijkt op bestaande soorten
en talrijk voorkomt, wordt in veel gevallen gevolgd door predatie. In het geval van (tweekleppige)
schelpdieren kunnen bijvoorbeeld eenden en steltlopers profiteren. In Nederland zijn hiervan een
aantal voorbeelden:
Driehoeksmossel Dreissena polymorpha (en Quaggamossel D. bugensis). Driehoeksmosselen kwamen
zeer talrijk voor in IJsselmeer en Markermeer en internationaal belangrijke aantallen duikeenden
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(zoals kuifeenden en toppereenden) leefden in deze wateren vooral van driehoeksmosselen (van
Eerden, 1997; de Leeuw, 1997). Meer recent namen de aantallen driehoeksmosselen af, en zo ook de
aantallen eenden in deze wateren (Noordhuis et al., 2014).
Amerikaanse zwaardschede Ensis leei (voorheen E. americanus of E. directus geheten). Deze soort
kwam vermoedelijk via geloosd ballastwater terecht in de Duitse Waddenzee in 1979, waarbij al snel
door scholeksters werd gegeten (Swennen et al., 1985). Vervolgens bleek dat ook zwarte zee-eenden
en eidereenden in de Noordzeekustzone van Denemarken tot in België (Swennen & Duiven, 1989;
Leopold & Wolf, 2003; Freudendahl & Jensen, 2006; Leopold et al., 2007; Skov et al., 2008; Tulp et
al., 2010; Houziaux et al., 2011; Schwemmer et al., 2019) deze soort eten. Mesheften zijn sterk
afwijkend van vorm vergeleken met de klassieke prooisoorten van schelpdier-etende eenden. Deze
vogels slikken in de regel hun prooien in zijn geheel, dus met schelp en al, in en kraken de
schelpdieren in de spiermaag., Het inslikken van zeker de grotere mesheften kan hierdoor gevaarlijk
zijn voor de eenden (Swennen & Duiven, 1989). Desondanks heeft het bestand van deze mesheften
zich ontwikkeld tot een belangrijke voedselbron, voor eenden, scholeksters en, vooral bij massale
aanspoelingen op stranden, ook voor bijvoorbeeld meeuwen (Cadée, 2000, 2001). Dat deze
mesheften belangrijk bijdragen aan de overleving van bijvoorbeeld eidereenden in de Waddenzee
kwam aan het licht in de winter van 2005/2006. De beschikbare hoeveelheid mossel- en kokkelvlees
was in die winter erg laag, zodat gevreesd werd voor massasterfte onder eiders, iets dat in eerdere
winters bij vergelijkbaar lage beschikbaarheid van de klassieke prooisoorten ook was gebeurd
(Camphuysen et al., 2002). Massasterfte onder de eiders bleef echter uit, vermoedelijk omdat deze
eenden zich konden redden met de beschikbare hoeveelheid mesheften (Ens et al., 2016). Ook zwarte
zee-eenden lijken positief te reageren op concentraties van mesheften (Leopold et al., 2014).
Er zijn echter ook invasieve schelpdieren, waar vogels niet of nauwelijks profijt van hebben, zoals de
Japanse oester Magallana gigas (voorheen: Crassostrea gigas) en het muiltje Crepidula fornicata, dus
er is geen garantie dat een introductie ook profijtelijk is voor vogels. Oesters en muiltjes hebben met
elkaar gemeen dat ze qua vorm sterk afwijken van de voedselsoorten waar de vogels in Nederland
aan gewend zijn. Voor de Filipijnse tapijtschelp ligt dit wellicht anders. Deze komt qua formaat en
levenswijze (ondiep ingegraven in het sediment) overeen met bijvoorbeeld de kokkel.
Een invasieve soort kan geschikt voedsel voor vogels opleveren, en zo een bijdrage leveren aan de
fitness / overleving / reproductie van de betreffende soort als:
1.

De soort in hoge dichtheden voorkomt

2.

De soort eetbaar (te openen of in te slikken) is

3.

De soort voor de vogels bereikbaar is, dus bijvoorbeeld niet op te grote dieptes onder water of
in het sediment voorkomt, of te sterk aan de bodem of aan harde structuren is vastgehecht

4.

De soort met voldoende profijt (opbrengst per tijd of opbrengst per inspanning) te eten is

5.

Geen gevaarlijke nevenfauna in zich heeft, zoals voor vogels dodelijke parasieten.

6.

De soort niet giftig is.

Met parasieten geïnfecteerde schelpdieren (Hulscher, 1982), of schelpdieren die zich wapenen tegen
predatie door gifstoffen in hun weefsels (van Gils et al., 2013), kunnen minder attractief zijn voor
vogels. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze zaken spelen bij de Filipijnse tapijtschelp: in Poole
Harbour aten scholeksters deze nieuwkomer in toenemende mate (Caldow et al., 2007). Deze
succesvolle invasieve exoot bevindt zich in Nederland nog in de fase van de snelle groei van het
bestand. Een volgende fase is er vermoedelijk een van forse bestandsschommelingen, gevolgd door
stabilisatie op een lager niveau dan het ooit bereikte piekniveau. De nieuwe soort krijgt steeds meer
te maken met predatoren en parasieten en komt zo in evenwicht met zijn omgeving (Jung et al.,
2020). Vermoedelijk is de belasting met parasieten in de groeifase van de populatie dus nog gering en
zullen predatoren als de scholekster hier nog weinig last van ondervinden. Uit het feit dat Filipijnse
tapijtschelpen veelvuldig voor menselijke consumptie worden gekweekt, opgevist en gegeten kunnen
we ook opmaken dat parasitaire infecties, of gifstoffen in het vlees, bij deze soort van geen belang
zijn.
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2 Kennisvraag

De vraag ligt voor of Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde kunnen bijdragen aan
voedselvoorziening van scholeksters en of hierdoor de rekenregels voor de voedselreservering kunnen
worden aangepast.
Om deze vraag nader te adresseren heeft LNV vijf kennisvragen gesteld:
A. Is uit bestaande literatuur bekend of (en in welke mate) Filipijnse tapijtschelpen een volwaardige
(en/of aanvullende) voedselbron kunnen zijn?
B.

Welke onderbouwing is daarbij gevonden en welke noodzakelijke kennis ontbreekt eventueel?

C.

Uitgaande van een minimummaat van kokkels van 21 mm: is op basis van 'expert judgement' een
minimummaat voor visserij te adviseren van tapijtschelpen?

D. Voor welke vogelsoorten kunnen Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer een volwaardige en/of aanvullende voedselbron vormen? Daarbij wordt ook
meegenomen in welke mate deze soorten gebruik maken van de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer in vergelijking met andere Nederlandse (kust)wateren.
E.

Indien tapijtschelpen inderdaad als volwaardige alternatieve (en/of aanvullende) voedselbron
aangemerkt kunnen worden, welke consequenties zou dit kunnen hebben voor de
voedselreservering voor scholeksters in de Oosterschelde?

In dit rapport gaan we in op genoemde vragen. Dit wordt gedaan middels bureau-onderzoek en een
klein deel veld- en labwerk.

Wageningen Marine Research rapport C053/21

| 9 van 29

3 Methoden

De relatie tussen met name scholeksters en andere vogels en de Filipijnse tapijtschelp is onderzocht
door literatuuronderzoek en ingeschat middels expert judgement.
Voor de vergelijking van kokkels en Filipijnse tapijtschelpen zijn extra metingen uitgevoerd gedurende
de WOT bestandsopname in het voorjaar van 2021. Hierbij zijn 50 Filipijnse tapijtschelpen verzameld
tijdens de survey in de Oosterschelde, 50 in het Grevelingenmeer en 50 in het Veerse Meer. Aan deze
dieren zijn de volgende metingen uitgevoerd:
•
versgewicht (schelp, vlees en zeewater in schelp) in gram
•

vleesgewicht in gram na koken, drogen bij 70°C en verassen bij 540°C

•

schelpgewicht in gram na drogen bij 70°C.

•

lengte, breedte en hoogte van de schelp in mm (Figuur 3).

Figuur 3. Lengte, breedte en hoogte zoals gemeten bij de kokkels en Filipijnse tapijtschelpen.

Voor kokkels is gebruik gemaakt van een dataset uit 2002 die is verzameld door M. Alluno Brucia
(RIVO, ongepubliceerde data). In het voorjaar van 2002 zijn 414 kokkels verzameld in de kom van de
Oosterschelde. Het vleesgewicht na drogen bij 70°C (drooggewicht) en verassen bij 520°C (as-vrij
drooggewicht) is bepaald, almede het schelpgewicht gedroogd bij 70°C en de lengte, breedte en
hoogte van de schelp. De lengtes van de kokkels zijn omgerekend naar versgewicht m.b.v. de
volgende formule uit Kamermans et al. (2003): versgewicht in mg = 0.7280 * (lengte in mm)2.8108
Het versgewicht is de basis van de kokkelbestandsberekening (Troost et al., 2021). Het bestand per 1
september wordt berekend volgens methoden beschreven in Kamermans et al. (2003). Daar wordt bij
de omrekening van versgewichten naar hoeveelheden kokkelvlees uitgegaan van een gemiddeld
gekookt vleespercentage van 15% (Van Stralen, 1990). Dit percentage is berekend voor
tapijtschelpen door het gekookte vleesgewicht te delen door het versgewicht. Voor eenden die de
schelp in hun maag kraken is de verhouding tussen schelp- en vleesgewicht belangrijk. Dit is berekend
door het asvrij drooggewicht van het vlees te delen door het schelpgewicht.
Verder worden alleen kokkelvoorkomens met dichtheden boven de 50 per m2 in de berekening van het
oogstbare bestand betrokken (zie ook Bult en Kesteloo, 2002). Dit is gebaseerd op de aanname dat
dichtheden lager dan 50 per m2 niet profijtelijk zijn voor scholeksters, o.a. in verband met een te
lange zoektijd (Ens et al., 2004). Recentelijk is echter een studie verschenen die laat zien dat ook
lagere dichtheden profijtelijk kunnen zijn (Goss-Custard et al., 2020). Het bestand van kokkels bij
dichtheden hoger dan 50 kokkels per m2 wordt in de huidige voedselreservering gezien als ‘oogstbaar’
voor scholeksters. Voor de vergelijking tussen kokkels en Filipijnse tapijtschelpen zijn gebieden met
dichtheden hoger dan 50 individuen per m2 in 2020 voor beide soorten vergeleken.
Daarnaast is nagegaan waar de minimummaat voor kokkels op is gebaseerd, welk doel deze dient en
wat dit betekent voor de tapijtschelp.
En tenslotte is in kaart gebracht welke specifieke kennis ontbreekt en hoe deze verworven kan
worden.

| 10 van 29 | Wageningen Marine Research

rapport C053/21

4 Resultaten en discussie
4.1 Vergelijking kokkels en tapijtschelpen
4.1.1 Morfometrie kokkels en Filipijnse tapijtschelpen
De analyse van de bemonsterde kokkels en tapijtschelpen laat zien dat tapijtschelpen groter zijn dan
kokkels van dezelfde leeftijd en dat ze ook een grotere lengte kunnen bereiken (Fig. 4). Daarnaast zijn
voor beide soorten twee cohorten te identificeren: 10-15 mm kokkels en 16-20 mm tapijtschelpen zijn
waarschijnlijk eenjarigen en 21-25 mm kokkels en 26-30 mm kokkels zijn waarschijnlijk twee jaar
oud.
De minimummaat van kokkels voor visserij is 21 mm schelplengte. Deze maat is gebaseerd op het
vleesgehalte dat nog verkoopbaar is (pers. mededeling J. Holstein). De minimummaat spaart
daarnaast de eenjarigen. Deze groep plant zich over het algemeen nog niet voort (Iglesias & Navarro,
1991) en kan dan opgroeien en een keer paaien in het voorjaar voordat ze wordt opgevist in het
najaar. Ook voor tapijtschelpen geldt dat de eenjarigen kleiner zijn dan 21 mm. Bij de tapijtschelp
zien we een lange “staart” van grotere lengtes die suggereert dat er ook relatief veel oudere
tapijtschelpen voorkomen dan die van 2 jaar.

Figuur 4. Lengteklasse verdeling van kokkels (rood) en tapijtschelpen (zwart).
Kokkels zijn bij dezelfde lengte iets hoger dan tapijtschelpen (Fig. 5).
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Figuur 5. Relatie tussen schelplengte en schelphoogte van kokkels (rood) en tapijtschelpen (zwart).
Bij de verhouding tussen schelpbreedte en schelplengte is te zien dat kokkels bij een zelfde
schelplengte iets minder breed zijn dan tapijtschelpen, maar de verschillen zijn klein (Fig. 6).

Figuur 6. Relatie tussen schelplengte en schelpbreedte van kokkels (rood) en tapijtschelpen (zwart).
Het verband tussen het versgewicht van het levende dier en de schelplengte is zeer vergelijkbaar voor
beide soorten, maar ook hier is weer duidelijk te zien dat tapijtschelpen veel grotere formaten
bereiken dan kokkels (Fig. 7).
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Figuur 7. Relatie tussen schelplengte en versgewicht van kokkels (rood) en tapijtschelpen (zwart). De
versgewicht waarden voor kokkels zijn berekend uit de lengtes volgens Kamermans et al. (2003)
Bij de kokkelbestandsberekening wordt ervan uitgegaan dat 15% van het versgewicht bestaat uit
kokkelvlees (Van Stralen, 1990). Bij tapijtschelpen is deze verhouding 16,89%±5,60, wat erg
vergelijkbaar is.
Ook de relatie tussen het as-vrij drooggewicht van het vlees en de schelplengte is vergelijkbaar voor
kokkels en tapijtschelpen (Fig. 8).

Figuur 8. Relatie tussen schelplengte en as-vrij drooggewicht van het vlees van kokkels (rood) en
tapijtschelpen (zwart).
Het verband tussen drooggewicht van de schelp en schelplengte is vergelijkbaar voor kokkels en
tapijtschelpen (Fig. 9).
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Figuur 9. Relatie tussen schelplengte en het drooggewicht van de schelp van kokkels (rood) en
tapijtschelpen (zwart).
De verhouding tussen as-vrij drooggewicht van het vlees en drooggewicht van de schelp is ook
vergelijkbaar voor kokkels met gemiddeld 4,36%±1,47 en tapijtschelpen met gemiddeld 4,70%±1,51.
Samenvattend kan worden gesteld dat kokkels en tapijtschelpen een vergelijkbare morfometrie laten
zien. Het belangrijkste verschil is de range in afmetingen, die groter is voor tapijtschelpen.

4.1.2 Dichtheid kokkels en tapijtschelpen in de Oosterschelde
Zowel kokkels als tapijtschelpen komen voor in dichtheden boven 50 per m2 (Figuur 10). De gebieden
waar tapijtschelpen hoge dichtheden bereiken, overlappen met de gebieden waar veel kokkels
voorkomen.
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Figuur 10. Dichtheid van kokkels (boven) en tapijtschelpen (onder) in de Oosterschelde in 2020. Bron:
Troost et al. (2021).

4.1.3 Ingraafdiepte kokkels en tapijtschelpen
Ingraafdiepte van de kokkel varieert van 1-2 cm (Zwarts & Wanink, 1993). Die van tapijtschelpen is
met 2-4 cm iets dieper Foekema et al., 2014), maar beiden vallen binnen de reikwijdte van
scholeksters (Zwarts & Wanink, 1993).
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4.1.4 Temperatuurtolerantie van kokkels en tapijtschelpen
Bij kokkels in Portugal neemt de sterfte sterk toe boven een temperatuur van 26˚C en boven 32˚C is
de sterfte 100% (Verdelhos et al., 2015). Er zijn echter aanwijzingen dat kokkels zowel regionale
verschillen als seizoensverschillen vertonen (Wilson & Elkaim, 1997). Tapijtschelpen laten sterfte zien
boven 28˚C (Lopez-Joven et al, 2018). Tapijtschelpen tolereren dus hogere temperaturen dan
kokkels. Gewenning maakt dat de soort steeds beter overleeft bij hogere temperaturen. Shin et al.
(2000) toonden aan dat tapijtschelpen die een gewenningsperiode hadden meegemaakt bij 25˚C een
temperatuur van 37˚C nog konden tolereren terwijl tapijtschelpen uit 18˚C een maximum
temperatuur van 36˚C tolereerden.
De minimum temperatuur waar Filipijnse tapijtschelpen in hun oorspronkelijke range in Azië aan
worden blootgesteld ligt rond de 9˚C (Kurihara et al., 2018). En er zijn aanwijzingen dat de soort
koude winters in noord China niet overleeft (Nie et al., 2016). De tapijtschelp heeft echter de winter
van 2020/2021 in de Oosterschelde overleefd (Troost, 2021) dus wellicht heeft de soort zich sinds de
vestiging in Europa al weten aan te passen aan de omstandigheden hier. Het is onbekend bij welke
minimum temperatuur hier geen overleving meer plaatsvindt.

4.2 Filipijnse tapijtschelpen als voedsel voor vogels in de
Oosterschelde en het Grevelingenmeer
In de Oosterschelde heeft de Filipijnse tapijtschelp in korte tijd een aanzienlijke biomassa bereikt en
hetzelfde geldt voor een andere nieuwkomer, de Japanse oester (Troost et al., 2021). Toch laat een
omvangrijke studie naar de draagkracht van het systeem zien dat alle schelpdieren samen in de
Oosterschelde niet de productie van fytoplankton zodanig negatief beïnvloeden dat er sprake is van
overbegrazing (Jansen et al., 2019). De twee nieuwkomers hebben zich kunnen vestigen en uitbreiden
zonder dat dit ten koste is gegaan van de meest prominente schelpdiersoort in de Oosterschele in
termen van graasdruk op het fytoplankton: de mossel. De vleesinhoud van mosselen niet gedaald als
gevolg van de beide introducties. Wel is het bestand aan kokkels in de Oosterschelde gedaald, en zo
ook het bestand aan oesters, beide sinds 2010, dus terwijl het bestand van tapijtschelpen in de
Oosterschelde groeide, daalden de bestanden van kokkels en oesters, maar niet het vleesgehalte van
de mosselen. Het is dus niet uitgesloten dat de groei van het bestand aan tapijtschelpen (deels) ten
koste is gegaan van het bestand aan kokkels en oesters, al zijn er ook andere verklaringen dan
competitie tussen deze soorten te geven voor de afname van kokkels (zomersterfte) en oesters
(opkomst van de oesterboorder en van het oester herpesvirus; actief wegvissen) (Jansen et al.,
2019). Voor schelpdier-etende vogels, als de scholekster, kan, ook bij concurrentie tussen
tapijtschelpen, kokkels en oesters, de balans positief zijn. Oesters kunnen door scholeksters niet of
nauwelijks worden gegeten, dus een verschuiving van oester- naar tapijtschelpbiomassa is te zien als
“winst” voor de vogels. Of een verschuiving van kokkels naar tapijtschelpen positief, negatief of
neutraal uitpakt voor de vogels hangt af van relatieve efficiëntie waarmee de vogels de beide soorten
kunnen eten (veelal uitgedrukt in mg vlees opgenomen per seconde foerageren) en van de vraag of
de vogels tapijtschelpen (hebben leren) eten en in welke mate ze dit zijn gaan doen.

4.2.1 Kennisvragen A en B: kan de Filipijnse tapijtschelp een volwaardige (en/of
aanvullende) voedselbron zijn, welke evidentie is hiervoor en welke kennis
ontbreekt nog?
De relatieve profijtelijkheid van tapijtschelpen, bijvoorbeeld ten opzichte van de kokkel, zal afhangen
van de dichtheid aan tapijtschelpen, de ingraafdiepte, de hardheid van de schelp (voor scholeksters
die de schelpen open “hameren” om bij het vlees te komen) en de vlees/schelp verhouding (voor
soorten die schelpdieren in hun geheel inslikken in kraken in de maag). In Nederland is geen
onderzoek gedaan naar de rol van de Filipijnse tapijtschelp als prooisoort voor vogels. Er is echter wel
één studie gedaan in Engeland (Caldow et al., 2007), naar het eten van deze tapijtschelpen door
scholeksters, in Poole Harbour, aan de zuidkust van Engeland. Bij gebrek aan studies in Nederlandse
getijdengebieden, moeten op deze studie terugvallen om in te schatten hoe scholeksters met deze
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nieuwe voedselsoort om zouden kunnen gaan. Deze Britse studie vond plaats in het niet-broedseizoen,
van augustus 2004 tot maart 2005. Foeragerende scholeksters op drooggevallen platen werden
gevolgd om te zien of ze kokkels of tapijtschelpen aten, en zo ja, met welke efficiëntie. Er bleken
vogels te zijn die zich specialiseerden op tapijtschelpen, of op kokkels, of die een gemengd dieet
hadden of zich specialiseerden op andere prooien (strandgapers, mosselen, nonnetjes, of wormen). De
grootte van de gegeten prooien werd geschat, omgerekend naar vleesinhoud op basis van een vooraf
bepaalde schelpgrootte-vleesinhoud relatie, en doorgerekend naar mg vlees, opgenomen per seconde
foerageren (uitgedrukt in as-vrij drooggewicht; mg AFDW/seconde).
Een eerste bevinding uit deze studie was dat het percentage vogels dat zich specialiseerde op
tapijtschelpen, of die tapijtschelpen naast andere prooien aten, toenam gedurende de studieperiode.
Aangezien er slechts gedurende één winter werd geobserveerd, is niet duidelijk of dit een normaal
(jaarlijks terugkerend) seizoenseffect is, of dat de scholeksters nog aan het leren waren om
tapijtschelpen te eten. Aan het eind van de winter was circa 20% van de scholeksters in het eten van
tapijtschelpen gespecialiseerd en nog eens ongeveer 50% had tapijtschelpen als nevenprooi in hun
dieet.
Een tweede bevinding was dat de scholeksters alle maten tapijtschelpen aten die in de wadbodem
voorradig waren, zonder noemenswaardige grootteselectie. Waargenomen prooien waren 16-50 mm
groot, met de aantekening dat grotere tapijtschelpen destijds (nog) niet aanwezig waren (ook in de
Oosterschelde zijn deze nog erg zeldzaam, figuur 3) en dat de vogels wel kleinere prooien aten, maar
dat deze niet op soort gebracht konden worden door de waarnemers. Het is dus niet uitgesloten dat
het groottespectrum van gegeten tapijtschelpen nog iets breder is dan waargenomen.
Een derde observatie was dat de scholeksters die zich op het eten van tapijtschelpen specialiseerden,
minstens even efficiënt waren (uitgedrukt in mg AFDW/s dat ze tijdens het foerageren binnen kregen)
als de kokkelspecialisten. Een nadere literatuurstudie naar gemeten foerageerefficiënties bij
scholeksters liet zien dat de tapijtschelpeters ook niet onder deden voor specialisten op mosselen,
platte slijkgapers of nonnetjes. Hierbij was de gemeten dichtheid van Filipijnse tapijtschelpen in Poole
Harbour slechts gemiddeld 5 per m2.
Een vierde bevinding (model uitkomst) was dat de komst van de Filipijnse tapijtschelp in Poole
Harbour bijdroeg aan de overleving gedurende de winter van de lokale populatie scholeksters.
De conclusie van deze Britse studie is dus dat de Filipijnse tapijtschelp een volwaardige (en/of
aanvullende) voedselbron kan zijn voor scholeksters. Daarbij groeien tapijtschelpen sneller dan
kokkels, bereiken ze een grotere lengte en bevatten ze dus meer vlees dan kokkels, waardoor ze bij
gelijke dichtheden wellicht zelfs profijtelijker zijn dan kokkels.
Ontbrekende kennis: In Nederland is geen onderzoek gedaan naar het foerageren van scholeksters
op tapijtschelpen, dus in feite is onbekend of deze vogels ook in Nederland (al) tapijtschelpen eten; zo
ja, wanneer ze daarmee zijn begonnen en of ze thans nog in een leercurve zitten; welk deel van de
scholeksters tapijtschelpen eten; of er onderscheid is naar leeftijd, geslacht en snavelmaat (zie:
Swennen et al., 1983; van de Pol et al., 2009), met andere woorden of alle scholeksters even goed in
staat zijn tapijtschelpen te eten of dat dit slechts is weggelegd voor een deel van de populatie; bij
welke dichtheden de vogels op deze nieuwe voedselbron efficiënt kunnen foerageren? Wat de bijdrage
van de Filipijnse tapijtschelp is aan het dieet en de overleving van scholeksters in Nederland is dus
onbekend.

4.2.2 Kennisvraag C: Uitgaande van een minimummaat van kokkels van 21 mm: is
op basis van 'expert judgement' een minimummaat voor visserij te adviseren
van tapijtschelpen?
In de mechanische kokkelvisserij is de afstand tussen de spijlen in de molens minimaal 15 mm omdat
dit de schelphoogte is die bij de 21 mm schelplengte hoort (pers. mededeling M. van Stralen en B.
Keus). De verhouding tussen schelphoogte en schelplengte is niet helemaal gelijk voor beide soorten
schelpdieren (Fig. 5). Bij eenzelfde lengte zijn kokkels iets hoger. Bij 15 mm hoogte zijn de kokkels uit
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deze analyse 17 mm lang en tapijtschelpen 21 mm. Dit betekent dat voor tapijtschelpen dezelfde
minimumwaarde voor schelplengte (21 mm) en spijlafstand (15 mm) kan worden aangehouden.
Ontbrekende kennis: De minimummaat voor kokkels is gebaseerd op de verkoopbaarheid van het
product. Het Ministerie van LNV gaf in 1998 aan, in de Structuurnota Zee- en kustvisserij, dat:
“[Kokkel]banken die overwegend bestaan uit nul-jarige kokkels worden door het visplan [van de
kokkelsector] gesloten”. Jonge kokkels worden dus al langer door de visserij gespaard, maar of dit nu
samenhangt met een veronderstelde voorkeur van de vogels voor kleine kokkels, of om de visserij ook
voor volgende jaren veilig te stellen, wordt niet vermeld. In het geval van de Filipijnse tapijtschelp
geldt een extra complicatie: deze soort geldt als een invasieve exoot. De vraag is dan of het
opportuun is om een dergelijke nieuwkomer te sparen. Deze discussie is nog niet gevoerd. In haar
beleidsnota meldt Het Ministerie van LNV over exoten in algemene zin: “Preventie, bestrijding of
beheersing van exoten hoeft slechts plaats te vinden wanneer geïntroduceerde soorten een reële
dreiging vormen. Vaak is dit echter lastig van te voren te bepalen en is het beter om te voorkomen
dat exoten in de natuur terecht komen en als dat niet gelukt is kunnen exoten het best verwijderd
worden als de populaties nog klein en beheersbaar zijn”. Foekema et al 2014 hebben een risk
assessment uitgevoerd en gaven de soort een ISEIA score van 10 wat duidt op een gemiddeld risico.
Het risico betreft het effect op de draagkracht van de Oosterschelde. Het stadium van een kleine
beheersbare populatie zijn we al gepasseerd, dus bestrijding is niet meer aan de orde. Bovendien
heeft de Filipijnse tapijtschelp in potentie twee nuttige functies: voor de visserij en voor de vogels.
Hiermee kan deze nieuwkomer, wellicht op termijn, deze functies overnemen van de inheemse kokkel,
mocht deze het door de toenemende omgevingstemperaturen, niet redden.

4.2.3 Kennisvraag D: Voor welke vogelsoorten kunnen Filipijnse tapijtschelpen in de
Oosterschelde en het Grevelingenmeer een volwaardige en/of aanvullende
voedselbron vormen? Daarbij wordt ook meegenomen in welke mate deze
soorten gebruik maken van de Oosterschelde en het Grevelingenmeer in
vergelijking met andere Nederlandse (kust)wateren.
Schelpdieren worden door vier groepen van vogels gegeten: eenden, steltlopers, meeuwen en kraaien.
Kraaien eten schelpdieren slechts bij uitzondering, vooral dode of stervende exemplaren in de
aanspoelzone en nooit in groten getale, deze groep laten we buiten beschouwing. Meeuwen en dan
vooral zilvermeeuwen hebben relatief veel schelpdieren op hun menu staan (Leopold et al., 2004).
Meeuwen kunnen alleen schelpdieren eten op drooggevallen platen, of in de aanspoelzone als er
sprake is van sterfte. Van de steltlopers kan alleen de scholekster de grotere (> ca 1 cm) exemplaren
van tapijtschelpen eten. Broedjes kunnen echter door tal van steltlopers worden gegeten, ook al staan
deze vooral bekend als wormen eters (Leopold et al., 2004). Caldow et al. (2007) noemen als
kandidaten: wulp, grutto, rosse grutto, kanoet en zilverplevier. Durell & Kelly (1990) voegen hier nog
de bonte strandloper aan toe en gezien deze lijst mogen we aannemen dat soorten als
drieteenstrandloper en steenloper ook wel broedjes van tapijtschelpen kunnen eten. Evenals de
meeuwen zijn deze steltlopers aangewezen op laag water als ze op schelpdieren willen foerageren en
hetzelfde geldt voor een soort als de bergeend. Ook deze kan alleen kleine exemplaren (broedjes) van
tapijtschelpen aan. Enkele soorten duikende eenden, tenslotte, zijn gespecialiseerd in het eten van
schelpdieren (eidereend, zwarte en grote zee-eend, topper, kuifeend) en eten naast plantaardig
voedsel of vis, ook wel schelpdieren (brilduiker, tafeleend). Van deze eenden zijn vooral de eider en de
twee zee-eenden in staat om tapijtschelpen tot een paar cm groot te eten, maar zowel de eider als de
zee-eenden zijn in de Zeeuwse Deltawateren erg schaars en de komst van de Filipijnse tapijtschelp is
hier voor hen niet relevant.
Schelpdier-etende soorten die hier relevant zijn, dat wil zeggen tamelijk algemeen voorkomen en een
Natura 2000-status hebben zijn: scholekster en brilduiker in het Grevelingenmeer (Arts et al., 2019)
en bergeend, bonte strandloper, drieteenstrandloper, kanoet, rosse grutto, scholekster, steenloper,
wulp en zilverplevier in de Oosterschelde (van Donk et al., 2020). Van deze soorten vertonen zowel de
scholekster als de brilduiker een langjarige negatieve trend in beide wateren, en zijn de aantallen van
de rosse grutto, kanoet, zilverplevier, steenloper en bonte strandloper in de Oosterschelde min of
meer stabiel, terwijl de aantallen van bergeend, wulp en drieteenstrandloper hier zijn toegenomen.
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Soorten die mogelijk broedjes van tapijtschelpen zouden kunnen eten vertonen dus een wisselend
beeld, terwijl de scholekster het over een lange reeks van jaren slecht doet in zowel het
Grevelingenmeer als in de Oosterschelde (Arts et al., 2019; van Donk et al., 2020). Of er al meeuwen
of bergeenden zijn die de tapijtschelpen als nieuwe voedselbron hebben ontdekt is onbekend, terwijl
de specialisten onder de duikende eenden niet in belangrijke aantallen in de Delta (binnen)wateren
voorkomen.
Ontbrekende kennis: Het is nog voor geen enkele vogelsoort duidelijk of deze in het
Grevelingenmeer of in de Oosterschelde tapijtschelpen eten. Om vast te stellen of Filipijnse
tapijtschelpen door vogels in deze gebieden worden gegeten, is dieetonderzoek nodig, hetzij middels
gerichte observaties aan foeragerende vogels (conform Caldow et al., 2007), hetzij door prooiresten in
uitwerpselen te verzamelen (conform Durell & Kelly 1990). Dieet van zilvermeeuwen kan ook in de
broedkolonies worden gevolgd, aan de hand van uitgebraakt voedsel (conform Camphuysen 2013). In
het geval van scholeksters lijkt het ook mogelijk om leeg gegeten, op de platen achtergelaten
schelpen van zowel kokkels als tapijtschelpen te verzamelen voor onderzoek.

4.2.4 Kennisvraag E: Indien tapijtschelpen inderdaad als volwaardige alternatieve
(en/of aanvullende) voedselbron aangemerkt kunnen worden, welke
consequenties zou dit kunnen hebben voor de voedselreservering voor
scholeksters in de Oosterschelde?
Er zijn drie redenen te geven waarom het zinnig zou zijn om de bestaande regels ten aanzien van de
voedselreservering te evalueren en eventueel te herzien:
1.

De huidige regel is dat er per scholekster in de Oosterschelde 150 kg kokkelvlees moet liggen,
alvorens op kokkels gevist mag worden, dat kokkels kleiner dan 21 mm niet mogen worden
aangeland en dat kokkels in dichtheden onder de 50 per vierkante meter niet meetellen. Deze
regels zijn opgesteld aan de hand van de studie van Rappoldt et al. (2003). De wereld is
veranderd: het bestand aan kokkels komt in de meeste jaren niet boven deze grenswaarde
(Troost et al., 2021), vertoonde meermalen aanzienlijke zomersterfte (Troost en Van Asch,
2018), tapijtschelpen hebben hun intrede gedaan (Troost al., 2021), het aantal scholeksters is
gestaag achteruitgegaan in de Oosterschelde (van Donk et al., 2020). De achterliggende
reden van de achteruitgang van scholeksters is niet duidelijk.

2.

Bij de rekenmethode van Rappoldt et al. (2003), en bij de suggestie dan kokkels in
dichtheden onder de 50 per vierkante meter voor scholeksters niet oogstbaar zouden zijn, zijn
onlangs kanttekeningen gemaakt door Goss-Custard & Stillman (2020); zij stellen een andere
rekenmethode voor en geven daarvoor uitgebreid de argumenten.

3.

Indien kan worden vastgesteld dat Filipijnse tapijtschelpen voor de scholeksters in de
Oosterschelde min of meer gelijkwaardig zijn als voedsel als de kokkel, zou de hoeveelheid
voor scholeksters oogstbaar vlees van beide soorten in de voedselreservering mee kunnen
worden genomen. Een interessant punt in deze is, dat de langjarige trend voor aantallen
scholeksters in de hele Oosterschelde negatief is, maar dat juist in de twee deelgebieden waar
de meeste tapijtschelpen liggen (centraal en oost) er recent sprake lijkt van stabilisatie of
zelfs een toename in de aantallen scholeksters (van Donk et al., 2020). Gezien het feit dat de
reservering van 150 kg kokkelvlees voor de scholeksters in de hele Oosterschelde echter niet
heeft geleid tot een stabilisatie van de aantallen, moet deze grenswaarde wellicht hoger
komen te liggen.

Voordat de rekenregels kunnen worden aangepast, moeten er nog wel enkele leemtes in kennis
worden ingevuld.
Ontbrekende kennis: Vastgesteld moet worden of en zo ja in welke mate, scholeksters in de
Oosterschelde tapijtschelpen eten. Daarnaast moet duidelijk worden of structureel voedselgebrek de
oorzaak van de achteruitgang van de scholeksterstand is. Vervolgens moet worden vastgesteld of de
scholeksters in de Oosterschelde voldoende voedsel beschikbaar hebben om de aantallen niet verder
te laten dalen, dan wel te laten terugkeren op het gewenste niveau. Er moet hierbij een keuze worden
gemaakt tussen de methode-Rappoldt et al. en de methode Goss-Custard/Stillman.
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5 Conclusies en aanbevelingen
A/B. Kan de Filipijnse tapijtschelp een volwaardige (en/of aanvullende) voedselbron zijn, welke
evidentie is hiervoor en welke kennis ontbreekt nog?
•

Tapijtschelpen en kokkels hebben een vergelijkbare morfometrie. Het belangrijkste
verschil is dat tapijtschelpen groter kunnen worden.

•

De ingraafdiepte van tapijtschelpen valt binnen de reikwijdte van scholeksters.

•

Tapijtschelpen komen voor in allerlei dichtheden, ook in die van boven 50 per m2.

•

Tapijtschelpen tolereren hogere temperaturen dan kokkels en kunnen in de toekomst bij
klimaatverandering mogelijk de functie van kokkels overnemen.

•
C.

Het is nog niet aangetoond dat scholeksters in Nederland tapijtschelpen eten.

Uitgaande van een minimummaat van kokkels van 21 mm: is op basis van 'expert judgement' een
minimummaat te adviseren van tapijtschelpen?
•
De minimummaat van kokkels voor visserij is 21 mm schelplengte. Dit wordt
bewerktstelligd door een spijlbreedte in de molens van maximaal 15 mm aan te houden.
Bij deze afstand tussen de spijlen worden de eenjarige kokkels gespaard. Ook voor
tapijtschelpen geldt dat de eenjarigen kleiner zijn dan 21 mm en deze bij een spijlbreedte
van 15 mm worden gespaard. In de praktijk hoeft daarom de afstand tot te spijlen niet te
worden aangepast en kan een gelijke minimummaat, van 21 mm schelplengte, voor beide
soorten worden aangehouden.

D. Voor welke vogelsoorten kunnen Filipijnse tapijtschelpen in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer een volwaardige en/of aanvullende voedselbron vormen?
•

Schelpdieren worden door vier groepen van vogels gegeten: eenden, steltlopers,
meeuwen en kraaien. Schelpdier-etende soorten die hier relevant zijn, dat wil zeggen
tamelijk algemeen voorkomen en een Natura 2000-status hebben zijn: scholekster en
brilduiker in het Grevelingenmeer en bergeend, bonte strandloper, drieteenstrandloper,
kanoet, rosse grutto, scholekster, steenloper, wulp en zilverplevier in de Oosterschelde.
Het is nog voor geen enkele vogelsoort duidelijk of deze in het Grevelingenmeer of in de
Oosterschelde tapijtschelpen eten.

•

Om vast te stellen of Filipijnse tapijtschelpen door vogels in deze gebieden worden
gegeten is dieetonderzoek nodig middels gerichte observaties aan foeragerende vogels of
door prooiresten in uitwerpselen te verzamelen.

E.

Indien tapijtschelpen inderdaad als volwaardige alternatieve (en/of aanvullende) voedselbron
aangemerkt kunnen worden, welke consequenties zou dit kunnen hebben voor de
voedselreservering voor scholeksters in de Oosterschelde?
•

Indien kan worden vastgesteld dat Filipijnse tapijtschelpen voor de scholeksters in de
Oosterschelde min of meer gelijkwaardig zijn als voedsel als de kokkel, zou de
hoeveelheid voor scholeksters oogstbaar vlees van beide soorten in de voedselreservering
mee kunnen worden genomen.

•

Daarnaast moet duidelijk worden of structureel voedselgebrek de oorzaak van de
achteruitgang van de scholeksterstand is. Vervolgens moet worden vastgesteld of de
scholeksters in de Oosterschelde voldoende voedsel beschikbaar hebben om de aantallen
niet verder te laten dalen, dan wel te laten terugkeren op het gewenste niveau. Er moet
hierbij een keuze worden gemaakt tussen de methode-Rappoldt et al. en de methode
Goss-Custard/Stillman.

Concluderend kunnen we stellen, dat de Filipijnse tapijtschelp zich een plek heeft verworven binnen
het ecosysteem van de Deltawateren en dat deze op termijn zelfs de functies van de kokkel zou
kunnen gaan overnemen. Voedselreservering op basis van (alleen) de kokkel wordt steeds minder
relevant. Bovendien heeft de huidige voedselreservering niet geleid tot herstel, of zelfs stabilisatie van
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de aantallen scholeksters in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer, en is er kritiek mogelijk op de
rekenregels die ten grondslag lagen aan de voedselreservering. Er zijn dus redenen om de
systematiek van de voedselreservering te heroverwegen, al dient wel te worden aangetoond dat de
tapijtschelpen (al) een belangrijke alternatieve voedselbron zijn voor de vogels in de Oosterschelde en
het Grevelingenmeer.
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