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

" Stella îiaris " Italiëlei 72, te Antwerpen 

" De familie Pectinldae " 

Voordracht door de heer J. Kruyniers 

met dia's 

2. Zondag L, april 1982 te 10 uur in het lokaal 

" Stella Maris " Italie'lei 12, te Antwerpen 

Aparte vergadering voor de jeu^d ; 

Kwis 

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

Koolkaai 9 te Antwerpen % Vergadering van de 

studiej^roep XENOPiiORA onder leiding van do heer 

E. Wils. 

4. Vrijdaj.-; 16 april 1982 te 20 uur in het lokaal 

Ommeganckstraat 26 te Antwerpen ; vergadering van 

de RAAD VA.' BEKEER ( + inbinden en verzenden 

maandblad ) 

Datum van uitgifte ; 19 maart 1982. 



SPISULA SOLI DA l L. 1758 ) 

OTEVIGE STRANDSCHELP 

Spisuia solida is een stevigOs dilcke schelp, breed-driehoeki^ 

van vorm. De beide kleppen zijn gelijk en ongeveer gelijk

zijdig, uiet de top in het hadden, weinî r uitstellend. 

De sculptuur is tamelijk p.lad 

en bestaat uit fijne concen

trische lijntjes liiet hier en 

daar grovere cjroeilijnen. 

Links en rechts van de top een 

afgeplat (gedeelte net r̂ rovere 

ribbels dan de rest van de 

schelp, lopend m de richting 

van de T-roeilijnen. De riantel-

bocht is kort on spits afĉ e-

rond, met duidelijke spier-

indruksels. 

De kleur is vuilwit en effen. 

De binnenzijde is dof-wit net glanzende 

spierindruksels en nantellijn. Lient bruin periostracun 

alleen bij verse exemplaren. De schelp v;ordt tot 45 '̂ u. lan^ 

en 35 rui. hoog. 

Het slot is heterodont met in de linkerklep 1 voorste en 

1 achterste laterale tand, de rechtcrklcp heeft 2 voorste 

en 2 achterste laterale tanden. jJovendien heeft de linker-

klep een laterale tand die als een klein dakje .̂ 'ebogen is. 

De stevige strandschelp is weer een typische schelp van onae 

kust, alhoewel zij ook voorkout rond de Bril se eilanden. 

Hoorwegen, de Atlantische kust, Spanje, Marocco en iladeira. 

Het dier leeft in zandige bodew, vanaf de laagwaterlijn tot 

op verschillende diepten. Aan onze kust is zij zeer algemeen 

tussen De Panne en Nieuwpoort. Levende exemplaren nogal 

talrijk. 


