
Schelpen verzam elen in Ierland
Fr. Sloof

Interessante schelpenvondsten uit Ierland waren 
voor ons aanleiding dit jaar nu eens niet naar 
onze vaste plekken in Bretagne of Schotland te 
gaan, maar een verzamelreis naar het „groene 
eiland” te maken. Zoals gebruikelijk bestond on
ze eerste aktie uit het raadplegen van de getij- 
denkalender. De keuze viel op een periode in 
april met extra lage waterstanden op gunstige

Chlamys (Chlamys) varia var. purpurea Jeffreys, 
1863

tijdstippen. Zo gebeurde het dat wij met z'n 
vijven, verdeeld over twee auto's, op 11 april 
1988 in Rosslare de ferry afreden. Vandaar ver
trokken wij in de richting van Bantry Bay. Volgens 
onze zegslieden zouden daar buitengewoon 
grote varia’s te vinden moeten zijn. Inderdaad 
hebben wij daar een 12-tal van deze begeerde 
varia's -  Ghlamys (Chlamys) varia var. purpurea  
Jeffreys, 1863 -  gevonden.
De op bijgaande foto afgebeelde door ons ver
zamelde varia meet 86x80 mm. Omdat wij be
nieuwd waren of er sprake is van record afmetin
gen, hebben wij hierover gesproken met onze 
vriend en Pectenspecialist Henk Dijkstra uit 
Sneek. Uit de door hem nagetrokken referenties 
(zie literatuuroverzicht) blijken de grootste varia's 
een hoogte van ca. 100 mm te bezitten. Boven
dien is de grote vorm van varia niet beperkt tot 
de kust van Ierland, maar komt hij ook voor bij 
Schotland en in de Middellandse Zee.
Levende varia's, maar dan kleiner van afmetin
gen verzamelden wij in Ardgroom Harbour. Hier
mede was ons voornaamste reisdoel bereikt.
In de buurt van Ballyvaughan aan de Galway 
Bay troffen wij schelpenrijke gebieden aan. Uit 
deze omgeving zijn de volgende vondsten ver
meldenswaard:
Clausinella fasciata (da Costa, 1778), Modiolus 
barbatus (Linnaeus, 1758), Gari depressa  (Pen
nant, 1777), Notirus irus (Linnaeus, 1758), Angu- 
lus donacina (Linnaeus, 1758), Arcopagia cras- 
sa (Pennant, 1777), Lasaea rubra (Montagu, 
1803), Hiatelia arctica  (L'nnaeus, 1767).
Op 22 april verlieten wij tevreden het mooie en 
gastvrije Ierland. Eén ding is zeker, dit zal niet 
ons laatste bezoek zijn.
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Opm.: Jeffreys beschrijft alleen het volgende van deze 
variëteit: „Var. 1. purpurea, Shell larger, broader, and 
flatter: colour purplish-brown marbled with yellow" en 
zonder opgave van een type locatie. Volgens Warèn is 
het type materiaal zoekgeraakt.
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