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1. Zondag 4 april 1982 te 10 uur in het lokaal 

" Stella haris " Italiëlei 72, te Antwerpen 

" De familie Pectinidae " 

Voordracht door de heer J. Kruyniers 

met dia's 

2. Zondag 4- april 1982 te 10 uur in het lokaal 

" Stella Haris " Itali'elei 72, te Antwerpen 

Aparte vergadering^ voor de jeu^d ; 

Kwis 

3. Vrijdag 9 april 1982 te 20 uur in het lokaal 

Koolkaai 9 te Antwerpen ; Ver;mdering van de 

studiej^Toep XENOPhORA onder leiding van de heer 

E. Wils. 

i. Vrijdâ ;̂ l6 april 1982 te 20 uur in het lokaal 

OffiFieganckstraat 26 te Antwerpen ; vergadering van 

de RAAD VÂ ' BEĤ iER ( + inbinden en verzenden 

maandblad ) 

Datum van uitgifte ; 19 maart 1982. 



IX 

C A R D I U M ECHINATUiM L. 175G 

GEDOORNDE HARTSCHELP 

Familie van onze alombekende kokkel, vertoont de gedoornde 

hartschelp eveneens de typische hartvorm. Zij leeft bij voor

keur in fijn- zanderige tot idodderige bodem. 

Het is een stevige schelp, met gelijke kleppen, meestal iets 

langer dan hoog. De brede top steekt boven de slotband uit 

en krult even om. De voorrand is helemaal 

rond, de achterrand is hoekiger. 

De sculptuur bestaat uit 18-22 duide

lijke ribben, ongeveer gelijk aan dr 

tussenruimten. Elke rib vertoont 

een fijne richel waarop de 

stekels staan, van de top uit 

zeer klein, naar onder toe 

groter en dikker. De stekels 

zijn kort en krom. De laatste ribben 

aan de achterrand zijn weinig 

verheven, de onderrand is door de 

v/elving van de ribben kanteelvormlg 

gekarteld. 

De buitenzijde is geelachtig- bruin, met wat wit. 

De opperhuid is roestbruin, dof en zeer vastblijvend tussen 

de ribben. 

De binnenzijde is porceleinachtig. 

Cardium echinatum wordt tot 70 mn. lang en 65 au. hoog. 

Aan onze kust vindt ruen af en toe losse kleppen op het strand. 

Het dier leeft echter wijd verspreid rond de Britse 

eilanden, vanaf de î oorse tot Spaanse kust, de Middellandse 

zee, langs de Atlantische kust van Marokko en de 

Canarische eilanden. 


