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Enkele waarnemingen van inktvissen voor onze kust.-
A .Huy s seun e

Onlangs kon ik dankzij kruivangsten herhaaldelijk 
kennis maken met enkele inktvis soorten die voor on
ze kust leven. Omdat deze dieren slechts sporadisch 
aanspoelen - met uitzondering van het 'zeeschuim', 
d.w.z. de inwendige schelp van de gewone zeekat.

Sepia officinalis - 
leek het me de moeite 
om deze waarnemingen 
eens op een rijtje te 
z etten.
Het begon op 28 maart 
1981 toen we één exem
plaar van een dwerginkt- 
visje in een aanspoelen
de dweil aantroffen te 
Koksijde. Met ENTROP 
(1972) was het dier niet 
met zekerheid te deter
mineren, daar het vol
gens die tabel zowat 
tussen Sepietta oweniana 
en Sepiola atlantica 
instond. De pas versche
nen tabel van LACOURT 
en HUWAE (1981) bracht 
echter opheldering: het 

Fi g. 1. Sepiola atlantica bleek om Sepiola atlan-
d'Orbigny. tica d'Orbigny (dwerg-

inktvi s) te gaan (fig. 1) . 
Twee weken later, op 2 april 1981, haalden we uit 
de netten van een vlak voor Koksijde kruiende boot 
vele tientallen van dergelijke dwerginktvisje s . Bij
na allemaal leefden ze nog. Bij dezelfde vangsten 
zaten eveneens twee verse dwergpijlinktvisjes, 
Alloteuthis subulata (Lamarck) (fig.2).
Een kleine maand later, op 8 mei 1981, werden door



- 40 -

ilsiíSvS•••,. V .''J

•T

F lg .

garnaalkruiers te Koksijde 
weer dwerginktvisjes bovenge
haald, zo'n 20-tal in totaal.
In die vangst vonden we ook 
twee Sepia officinalis, de ge
wone’ zeekat, van 15-20 cm leng
te .
Op 24 mei 1981 haalden we uit 
een sleepnet van een voor De 
Panne kruiende boot nogmaals 
een Sepia officinalis van zo
wat 30 cm. In dezelfde netten 
zat daarenboven ook een eier- 
tros van een tiental eieren 
van een zeekat.
Graag hoorde ik of nog andere 
personen dergelijke waarnemin
gen hebben gedaan.

2. Allotheutis suBulata (Lamarck) 
(Naar Lacourt & Huwae)
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