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1. Zondag 2 mei 1982 te 10 uur in het lokaal 

" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen 

Grote Kontaktvergaderinji 

Schelpenverkoop, ruilen, kontakten, enz. 

2. Zondag 2 mei 1982 te 10 uur in het lokaal 

" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen 

Aparte vergadering voor de jeugd : 

Vragenprijskamp over schelpen voor de 

wisselbeker. Zie blz. 118 Jeugdafdeling. 

3. Zondap 9 mei 1982 ; 

Uitstap naar St. Oner ( Frankrijk ) 

Verdere inlichtingen op blz, 115 - Mededelingen 

i . Vrijdag 7 mei 1982 te 20 uur in het lokaal 

Koolkaai 9 te Antwerpen ; Vergadering van de 

studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer 

E. V/il s. 

5. Vrijdag 1-4 mei 1982 te 20 uur in het lokaal 

Ommeganckstraat 2ó te Antwerpen ; vergadering van 

de RAAD VAN BEHi]i,R ( + inbinden en verzenden 

maandblad ) 

Datum van uitgifte i l6 april 1982. 



i ' lYTILUS CDULIS ( LlNiME 1758 ) 

VTEV̂ /ONE HOSSEL 

Mytilus edulis is in onze streken wel het meest bekende 

weekdier. Üet korut dan ook in enonne hoeveelheden op oe 

markt waar het gretig geconsumeerd wordt. Uat zouden 

al diç honderden restaurantjes zijn zonder hun zo 

geliefde " Hosselen met frieten " ? 

Een v/eekdier net een dunne laaar stevige schelp, twee

kleppig, in de vorm van een schuitje, puntig uitlopend 

van voor en met een ronde achterrand. 

De opperhuid is stevig en donker, maar aan de top vaak 

afgeschilfeld. De spierindruksels zijn goed afgetekend, 

de voorste klein, vlak achter de top, de achterste groot. 

De oppervlaktesculptuur bestaat uit 

gladde maar duidelijke groeilijnen. 

De kleur is ueestal zwartblauw, 

zwartgroen of donkerpaars, 

soms met fpooie kleurbanden 

vanuit de top. Binnenin wit 

met parelraoerglans, naar 

de randen toe lichtblauw. 

De mossel kan tot 70 mm. 

lang worden en 35 mm. breed. 

Zij komt zeer veel voor op 

golfbrekers, stenen en kaaiaiuren. 

Men kan daar grote plekken met 

jonge mossels vinden. 

Ze zitten heel dicht bij elkaar en men krijgt ze haast 

niet los van de stenen. Ze zitten vastgesponncn met 

byssusdraden zodat ze niet wegspoelen. Deze rossels worden 

maar zelden zo groot als die men in de vishandel ziet. 

De zogenaamde consumptiemosselen worden speciaal gekweekt. 

Verspreidin'-sgebied ° liet gehele noordelijke halfrond, 

Noordzee, Atlantische Oceaan, liiddellandse zet., Calilornië 

en Japan. 


