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/ . londaQ S apKll 19E1 -te 10 uufi In kzt lokaal 

" Stzlla MafU-6 " ItalizlzÂ. 72, tz Antwzhpzn 

Vz hzzfi A. Vzl^azKdt komt phatzn ovzh : 

" Twzz jaah. conchylÀ.oloQ'L&chz acixv^itZyitzn X.n 

dz mafLQZ van. dz u)ztzn6chap " 
{ EM.vaAA.ngzn mzt muu>za, dzalzfu, Mlnkzlà, enz, ) 

2. Zondag 5 apfill 19il tz 10 aufi In hzt lokaal 

" Stzlla HafUó " Itallzlzl 72, tz Antvozhpzn 

ApaAtz vzAgadzAXng voofi dz jzagd. 

Vzzz maal gzzn vooAdxazht maaA wzl een -cnte-^e44an-te 
KWIS ovzA ichzlpzn. 

{ Moo-ce pAÂ.jzzn tz wZnnzn ) 

5. VA^jdag 10 apA.ll 19il tz 20 auA À.n hzt lokaal 

KoolkaaÀ. 9 tz AntmzApzn ; VzAgadzAlng van dz 

itudlzgAûzp XEWOPtföRA ondzA. IzldLing van dz kzzA 
E. mis, 

4. VAyijdag 2 4 apAÂ.1 19SI tz 20 auA In hzt lokaal 

ûmmzganckitAaat 26 tz AntwzApzn ; vzAgadzAlng van 

dz RAAP l/AN BEHEER { + Inblndzn en vZKzzndzn van 

maandblad ) . 

Datum van u i t g i f t e : 20 maart 1981 

http://EM.vaAA.ngzn
http://apA.ll


ANGULUS TENUIS ( DA COSTA/ 1778 ) 

TERE PLATSCHELP 

Synoniem ; Tellina tenuis. 

Tellinidae behoren tot de moest broze en dunne schelpjes 

van onze kust. 

Angulus tenuis is plat van vorm, tamelijk breed, bijna ovaal. 

Het achtereind is vrij spits, maar niet zo scherp als bij 

Angulus fabula. De mantelbocht is diep, samenvallend met de 

mantellijn. De top ligt ongeveer in het midden. 

De oppervlaktesculptuur bestaat uit fijne concentrische 

lijnen met groeilijnen van iets 

donkerder tint. 

De schelp is glanzend en 

doorschijnend.' 

De kleur kan zeer levendig 

zijn : wit of pasteltint geel, 

roze of zalmkleurig. Soms 

hebtoen witte schelpen geelbruine 

banden. 

Angulus tenuis leeft in fijn zand tot 15 cm. diep, vanaf 

het midden van de getijdenzone tot een diepte van enkele 

meters. Men vindt ze meestal in dichte populaties. 

Het dier komt voor langs de kusten van Noorwegen, Engeland, 

in de Noordzee, langs de Franse en Spaanse kusten, in de 

Middellandse Zee en langs de Atlantische kust van Marocco. 

Aan onze kust is het algemeen te vinden, vooral tussen 

De Panne en Nieuwpoort. 


