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/ . Zondag 1 juni 19SÔ tt 10 a., -in hzt lokaal 

' Stzlla Ua/iÂJ> ', îtatizlzi 72, tz hntwzKpzn 

VoofidKacht doofL dz hzzfi /•. Vzl^azfidt 

ovzfi " CHAUÎVAE - EEW l/AAK VERGETEN FAMILIE " 

2. Zondag 1 juni 19SO tz 10 a., in hzt lokaal 

' Stzlla MaAii', Itatizlzi 72, tz AntwzApzn 

ApaAt pKogfiamrrz voon. dz Jzugda^dzting 

' SPELENVEmiJS VOOR VE SVSTEmUEK ' 

doofi dz hzzfi Ludo Stzppz. 

3. V/i-ijdag 13 juni 19S0 tz 20 a. in hzt Ikaal 

Koolkaai 9 tz Antwzfipzn ; vzAgadzfiing van dz 

STUVIEGROE? XENÖPHOPA ondzK Iziding van dz hzzn E. d^iU 

4. Zatzudag 14 juni 19SO tz 11 a. in hzt lokaal 

' Stzlla Uanx^i ' vzfigadzfiing van dz Wz/ikgfiozp 

ARGOHAÜTA 

5. V/iijdag 20 jani 19SO tz 20 a., in hzt lokaal 

Koolkaai 9 tz AntMZfipzn ; vzAgadzfiing van- dz 

RAAP VAH BEHEER. 

6. VondzKdag 2 6 juni 19SO tz 20 u . in hzt lokaal 

Ommzganzk&tfiaat 2 6 tz AntwzKpzn 

Maandvzfigadzfiing van dz Ezlgi&zhz Vzfizniging vooH. 

Valzontologiz ( tozgankzlijk voofi allz B . l / .C. - Izdzn ) 

EzKtàvûlgzndz maandvzAgadzAing ; Zondag 6 juli 19SO 

Datum van u i t g i f t e : 21 mei 1980 



CLAMIS OPERCULARIS (L. 1758) 

WIJDE MANTEL 

Deze zeer mooie schelp behoort tot de familie der Pectinidae. 
Onder de zeemollusken die op onze kust aanspoelen komen de 
Pecten slechts zelden voor. Meestal zijn het fossiele exem
plaren of een enkele maal een levend juveniel, vastgehecht 
aan een drijvend voorwerp of zeewier. 

De onder-, voor-, en achterrand vormen m.eer dan een halve 
cirkel. De kleppen zijn ongelijk, de onderste (rechter) klep 
is mander bol dan de bovenste klep. Aan beide zijden van de 
top bemierkt men twee vleugelvorm.ige schelpstukken, oren ge
naamd. 

De sculptuur bestaat uit 18-20 duidelijke, vanaf de top uit
waaierende ribben. 

De kleur is prachtig en varieert van wit, geel, oranje, effen 
of gevlekt, naar bruin en paars. De binnenzijde is wit met een 
weinig kleur langs de buitenrand. Maar het mooiste van al is 
de buitenrand van de mantel van het dier die m.et een groot 
aantal oogjes is bezet. Men kan ze zien glinsteren wanneer het 
dier zijn schelp opent. 

De Chlam-ys opercularis is een goed zwemjrer. Dit doet hij door 
beide kleppen snel open en dicht te klappen, zodat hij als het 
ware in het water bijt. 

De juveniele schelpen hechten zich m.et byssusdraden vast aan 
wier en drijvende stukken hout of kurk. De volwassen exemplaren 
leven soms bij duizenden op plaatsen met een zuivere, vaste, 
zandige bodem, en dit tot op een diepte van 60 tot 500 voet. 
Zij bereiken een diameter van ongeveer 80 m.m. 

De Chlamys opercularis is verspreid vanaf Noorwegen tot aan de 
Spaanse kust, de Azoren en de Canarische eilanden. 

Zij worden door de fijnproever zeer gewaardeerd. 


