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1. Zondag 6 december 1981 te 10 uur in het lokaal 

*' Stella liaris " Italiëlei 72, te A.ntwerpen 

De heer Van Pel kont praten over de fauilie STROMBIÜAE 

en brengt zijn schelpen en de nodige dia's mee. 

2, Zondaf 6 decen^ber 1981 te 10 uur in het lokaal 

" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen 

Aparte vergadering voor de jeugd Î 

De heer Van hove zal koî ien vertellen over de 

levensiifijze van vele diertjes die men buiten 

schelpen nog op het strand kan vinden. 

3# Vrijdag 11 december 1981 te 20.00 uur in het lokaal 

Xoolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de 

studiegroep X'̂ JifOPIIORA onder leiding van de 

heer E. ̂ ils. 

i . Vrijdag 18 deceuber 1981 te 20.00 uur in het lokaal 

Oairneganckstraat 26 te Antv/erpen s Vergadering van 

de RAAJ VAII B̂lHÊ îr. ( + inbinden en verzenden van 

Liaandblad ). 

Eerstvolgende maandvergadering op zondpg 3 januari 1982. 

üatuE van uitgifte ; 20 november 1981. 



DENTAL IUM ENTALIS L.1758 DENTALIUM VULGARE DA COSTA 1778 

STOOTTANO . CLIFANTSTAND 

Scaphopoda of tnndslekken vormen een groep üiollusken die zowrt 

tussen de sla?'ken en de tweekleppigen instaan. 

Zij hebben oen zwak gebogen buisvormige schel̂ o die doet denken 

aan een olifantstand. T)e dieren leven in schuine stand inr̂ eî ra-

ven in het zand, waar zij zich met de uitstulpbare voet verankerc . 

Het saaiste gedeelte van de schelp blijft boven het zand uitste'-v.: .-

hierlangs stroomt het adaœhalingswater naar binnen. 

De mond kan ris een zuif̂ -slurf uitgestulpt worden en het voedselp 

eencellio-en als foraainiferen aaar ooJ: zeer kleine tx̂ reekleppigen 

wordt in de mondholte door een radula en een kaak klein gemaakt. 

Het dier heeft geen kieuwen en geen hart, de ademhaling gebeurt 

door dö aantel. 

Stoottanden leven graag; in v/ater van 10 D. diep en meer. 

Door hun vorm worden ze moeilijk opgevist. Meestal vindt men ze 

in eierkgpsels van de wulk, aan onze kust vooral van De Panne 

tot Nieuwpoort. 

Dentaliua entalis L. 1785 

Buitenoppervlak ^lad, porceleinachtig met alleen ringvormige 

groeilijnen. 

Uit of roomkleurig, ondoorschijnend en matglanzend. 

Lengte 60 mm. Grootste diameter 7 mm, 

Dentalium vulgare Da Cost-j, 1778 

Iets meer gebogen dan de vorige 

soort. 

Zeer stevig, ondoorschijnend, 

dof en zonder glans. 

Thermale groeilijnen waar eveneens 

fijne regelmatige lengtestreop-

jes. Roomkleurig met soms een 

vleugje roodbruin bij de groeilijnen. 

Deze schelp wordt AO mm. lang met een 

diameter van 5 an. 


