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1. Algemene vergadering 

op zondag 2 november 1969 te 10.00 uur 

in het lokaal LE PAON ROYAL 
Koningin Astridplein 
Antwerpen. 

Voordracht door de heren P. Van Bulck en R. Pickery 
over Pholas dactylus en andere boorschelpen 

( eigen waarnemingen in Bretagne) 

2. Studieavond: onder leiding van de heer P. Van Bulck 

op vrijdag 21 november 1969 te 20.00 uur 
in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen. 
( rangschikking van de clubcollectie - Keltische en 
ï'Iediterane zeeprovincies) 

3. Algemene vergadering voor de jeugd 

op zondag 2 november 1969 te 10.00 uur 
De heer Bruynseels komt praten over : 
" Schelpen van de Middellandse Zee". 

4. Bestuursvergadering ( enkel voor bestuursleden) 

op donderdag 6 november 1969 te 20.00 uur. 

in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen. 

5. Vergadering van de conchyliologische studiegroep voor 

exotische zeeschelpen - met medewerking van de heren 
J. Kruyniers en E. Wils. 
op woensdag 26 november 1969 te 20.00 uur 
in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen. 

S6cretari3£t ; 
J.Wuy 

W9tstraat,53 
Antwerpen 
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WiURNEMINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 

door de heer G. VERBRÜGGEN - Aarschot 

Van een lid van onze vereniging ontving de redactie volgende 

mededelingen : 

In Bretagne bezocht ik Ie Val-André en omstreken. Ik 

baseerde me op de gegevens die verschenen in uw juninummer van 

1967. Voor Dahouet en Erqui noteerde ik geeh nieuwe vondsten. 

In Le Val-André, bij punt A op uw kaartje vonden we nog ; 

Trivia europaea ( 1 levend en 1 exemplaar met vleesresten) 

Anomia ephippium ( zeer veel ) 

Daarbij merkte ik nog een paar interessante dingen op. Misschien 

zijn ze U al bekend, maar toch deel ik ze even mee. 

U weet dat het verzamelen van de verschillende patellasoorten 

moeilijkheden meebrengt in die zin, dat ze zich moeilijk laten 

verwijderen van de rotsen. V/anneer dit toch gebeurt met een 

mes of houten spatel, worden de schelpen dikwijls beschadigd. 

Met succes beproefde ik de volgende werkwijze. Men zoekt de 

dieren in een plasje tussen de rotsen. Wanneer het zich veilig 

voelt zit het niet zo vast en is de schaal zelfs enkele tienden 

van een mm. van de rots verwijderd. Als men nu eerst voorzichtig 

de hand naderbij brengt en dan plots met de duim het dier even 

verschuift laat het zich gemakkelijk vangen. 

Ook Pharus legumen kan men op een speciale manier vangen. 

Zoek een slikachtig, nat strandgedeelte op. Vind u dan de 

typische gaatjes zoals op de 

tekening aangegeven, niet ver-

warren met deze van de zeepier) "̂^̂^̂P 

dan is men op de goede plaats. y 

Strooi dan voorzichtig wat zout ^noi 

op het gaatje. Na een tijdje verschijnt het dier een drietal cm, 

boven het oppervlak. Als men dan vlug genoeg is kan men er zo 

tientallen vangen. 
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In Zeebrugge ben ik ook nog even gaan rondkijken. Dit met het 

oog op de veranderingen die de nieuwe dam teweeg bracht : 

- het ontstellend klein aantal Patella vulgata dat nog op de 

stenen langs de muur leeft; ( ik vond na 1/2 uur zoeken 

12 exemplaren, zeer klein en donker gekleurd % L.27ram, B.25mm, 

H.ll mm. In 1964 vond ik er tientallen grote ; L.50mm, B.40mm, 

H.28 mm, met fraaie geel-groene kleurbanden). 

- Daarentegen vond ik er ( zie bij ge. inde schets) een.geweldig 

aantal Hydrobiaea ulvae. 
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Op de aangeduide plaats zeefde ik een zandlaag van 2 cm, dik 

met een oppervlakte van 1 dm2. Hierin bevonden zich 1089 exem

plaren, daarbij spoelden nog een onbekend aantal juveniele 

exemplaren door de zeef. Dit geeft een getal van meer dan 

100.000 exemplaren per m2. 

Op het strand lagen de schelpjes wel vijf cm. dik. 

In 1964, 1965 en 196? vond ik hier ook Hydrobiaea ulvae, doch 

slechts in beperkte mate. 


