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Laevastarte omalii aangetast door 
trematoden
Een bijdrage van Freddy van Nieulande 1

Uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen (Middelburg) kwam tijdens een determi-
natiecontrole van een lot schelpen van de soort Laevastarte 
omalii, locatie Nieuw vliet, een klep tevoorschijn waarvan 
de binnenzijde een vreemde structuur van een heleboel on-
diepe putjes laat zien (fig. 1 en 2): was dit een of ander op-
lossingsverschijnsel? 
Aan de buitenzijde van de klep is naast een aantal boorgaat-
jes, mogelijk gemaakt door de spons Cliona, ook iets te zien 
dat lijkt op het boorgat van een gastropode (fig. 3).
Opvallend aan die binnenzijde is dat de spierindrukken niét 
zijn aangetast! Dat zou erop kunnen wijzen dat de aantas-
ting is gebeurd toen het dier nog leefde: was er mogelijk 
iets tussen schelp en mantel ingedrongen dat die aantasting 
heeft veroorzaakt? 
En inderdaad, na consult met Gerhard Cadée (NIOZ, Texel)  
werd het raadsel opgelost: de aantasting werd veroorzaakt 
door parasieten, namelijk trematoden (zuigwormen). Op 
pagina 12 van het Informatieblad NMV schrijven Cadée & 
Wesselingh (2008):  ".... Tenslotte veroorzaken tussen man-
tel en schelp levende trematoden kenmerkende kleine putjes 
aan de binnenzijde van de schelp". Trematoden dus!

Dank
Hierbij dus mijn dank aan Gerhard Cadée en Frank Wesse-
lingh. Tevens bedank ik collegae Herman Nijhuis en Hester 
Loeff voor hun positieve inzet tijdens het onderzoek. 
Let eens op in je eigen collectie of je dergelijke aangetas-
te schelpen ook hebt. Het is interessant genoeg om hiervan 
melding te maken.
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1. Detail binnenzijde van de klep van Laevastarte omalii. Op de 
foto lijken het pukkels, maar het zijn dus echt putjes!.

2. Binnenzijde klep met putjes en onaangetaste spierindrukken.
3. Buitenkant klep. Links de mogelijke boorgaatjes van Cliona, on

deraan waarschijnlijk een boorgat van een gastropode.
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