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"LINKSGESTREEPTE" PLATSCHELPEN, FABULINA FABUIA
(GMELIN, 1791).

M".-TH. VANHAELEN

Reeds meer dan vijftien jaar boeien strand en zee me enorm,
en wat eerder occasioneel begon bij het begeleiden van zeeklas-
sen te Koksijde, Baalt je en Oostduinkerke groeide uit tot mijn
belangrijkste hobby. Ik startte "natuurlijk" met de schelpen.
De eerste doelgerichte waarnemingen en vondsten dateren van
mei 1969 bij "Ster der Zee" ( met mijn 5de leerjaar). Gelukkig-
lijk ben ik sinds 1980 notities beginnen neerschrijven.

Toen ik, eind '86 orde bracht in mijn doos met Fabulina
fabula's (ik was toen nog geen SWG-lid en totaal onwetende over
het bestaan van afwijkingen bij deze schelpjes) was de verras-
sing dan ook groot één exemplaar aan te treffen dat in bo *

uw ei-

genlijk het spiegelbeeld bleek te zijn van de gewone Rechtsge-
streepte Platschelp. Als je namelijk een rechterklep in voor-
aanzicht legt, met de top bovenaan, dan is deze klep gestreept
en het versmalde achtereind, dat dan links ligt, komt lichtjes
naar omhoog; er loopt ook een kielt je van de top naar links be-
neden. Bij dat ene exemplaar is de gehele structuur net anders-

: de linkerklep gestreept, de rechter niet (fiom Ib); hetg .

smallereachtereind ligt dan rechts en komt wat omhoog; het
kielt je ligt rechts (fig. la). Nu was het tijd geblazen om de
herkomst van dit doubletje te achterhalen. In mijn papiertjes
vond ik : Nieuwpoort, 25-IX-1983. Ik herinner me nog tamelijk*

goed het uitzicht van het strand op die dag. Van Groenendijk
tot de eerste golfbreker van Nieuwpoort lag in de vloedlijn een
massa pastelkleurige, lichte doubletjes; overwegend fïlacoma S.ai-
^ca_(LINNAEUS), J^U^a ^u^ (DA'COSTA), Alüa a^a (WOOD)
en Ta.tLu.f.incL ^a.&.u.ta (GMELIN), wat me toen de nuchtere bedenking
ontlokte : "liggen hier maar zo weinig soorten ?". Toch iknam

er van elk een handvol mooie exemplaren mee.
In april '87 werd ik lid van de SWG. Tijdens de "Week van

de zee" zakte ik eens af naar Oostende en zag de kans schoon me

de vorige jaargangen van De Strandvlo aan te schaffen. Daarin
botste ik alras op het artikel van R. VANWALLEGHEM (1985). En
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weer dook ik in mijn doos met het gevolg dat er nog een afwij-
kend exemplaar uit tevoorschijn kwam (fig. 2).

Op een tachtig-tal__onderzochte doubletjes.waren er dus
twee "anders-gestrèepte" platschelpen. Speurwerk verricht bij
ongeveer vijftig Ta&n^a ^a&^a (GMELIN), gevonden op 16 en Ï7
februari 1988 te Koksijde, Schipgat, leverde geen enkele afwij-
king op.

Ik stel me nu de vraag of deze voorkomende structuurafwij-
klni ook van een "variëteitsnaam" geniet, b. v. TaSLiiiina ^u. a
(GMELIN) var. " c.on.t^.an.ia" of var. " irtue^^a" . Wie kan me hier-
omtrent inlichtingen verschaffen ?

Nog een wetenswaardigheid wat de grootte van deze schelpen
betreft : mijn grootste doublet heeft een lengte van 2.6 cm en
het kleinste 7 mm.

Tot slot wil ik eindigen met de toepasselijke humoristiche
noot; dat de schrijfster van dit artikel ook linkshandig is.
Verder wens ik alle schelpenzoekers en -liefhebbers veel speur-
genot toe!

Literatuur.

VANWALLEGHEM, R., .1985. Enkele afwijkende exemplaren van de
Rechtsgestreepte platschelp Fabulina fabula (GMELIN, 1791).-
De Strandvlo, 5(3) 69-71..

.

Lindegaarde, 3
1830 Machelen

ij




