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1. laXzfidag S novzmbzA JfSO - lEIPEM 

Ozzamzntijkz vzH.gadzfiA.ng mzt dz HzdzH.land&z 

Matacologl&chz VzH-ZnlgA-ng 

lntithtÀ,ngzn en pH.ogH.amma zlz blz. 179 maandblad 

6 oktobzH. 

2. Vz jzagd kzz^t dz mogzLijkhzid aan. dzzz altitap 
dzzl tz nzmzn. londag 2 novzmbzH gzzn vzH.gadzHA.ng. 

3. VHÀjdag 14 novzmbzH. i9S0 tz 20 auH. tn hzt lokaal 

KoolkaaÀ, 9 tz knt[MzH.pzn : \/zH.gadzHlng van dz 

&tiidlzgHozp XENÖPHORA ondzK Iztdlng van dz kzzH. Wtl&. 

4. VHA-jdag 21 novzmbzH. 19SO tz 20 auH. In hzt lokaal 

OmmzganckitH,aat 2 6 AntwzH.pzn : vzH.gadzH^ng van dz 

RAAP VAN BEHEER ( + inblndzn zn vzH.zzndzn maandblad ) 

5 . ZatzAdag J5 novzmbzH. 19S0 In hzt lokaal Stzlla ^aHA.6 

Itall'ilzl 72 knt{jozH.pzn. - vzH.gadzHlng van dz wzH.kgH.ozp 

ARGCNAÜTA 

NOTA : 2ondag 2 novzmbzH. GEEN vzH.gadzHÂ,ng in Stzlla tAaHÂi 

Datiim van u i t g i f t e : 17 oktober 19 80 

http://vzH.gadzfiA.ng
http://pH.ogH.amma
http://vzH.gadzHA.ng
http://wzH.kgH.ozp


CRASSOSTREA ANGULATA ( LAMARCK 1819 ) 

PORTUGESE OESTER 

Crassostrea cingulata 

is oorspronkelijk af

komstig uit de monding 

van de Taag in Portugal, 

vandaar de benaming 

" Portugese oester ". 

Men kan haar gemakkelijk 

onderscheiden van de gewone oester 

( Ostrea edulis ). Zij is smaller en langwerpig 

van vorm, de bolle klep is veel dieper dat de platte klep, 

de omtrekrand is meestal sterk geplooid. 

De oppervlaktesculptuur is schubbig en schilfert vlug af. 

De schelp is ondoorschijnend en dof. 

Zij is geel-achtig van kleur met paarse vlekken. 

De binnenzijde is wit met paars-bruine vlek van het spier-

indruksel. 

Zij wordt tot 12 cm hooh en 6 cm breed. Er zijn geen 

slottanden. De slotband is grotendeels inwendig met links 

en rechts van de slotband een kartelrand. 

Het vlees van de Portugese oester is taaier en van minder 

fijne smaak als dit van de gewone oester. 

Zij worden voornamelijk gekweekt aan de rranse westkust. 


