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1. Zondag 2 december 1984 te 10.00 uur in het lokaal 

" Stella Maris ", Itali'élei 72 te Antwerpen 

Voordracht door de heer J. V/UYÏS over : 

" MURIGIDAE, GENUS CHICOREÜS " met dia's. 

2. Zondag 2 december 1984 te 10.00 uur in het lokaal 

" Stella Maris", Itali'élei 72 te Antwerpen 

Aparte vergadering voor de jeugd ; 

' Schelpen vinden op Malta ' - door Ludo en Linda, 

3. Vrijdag 14 december 1984 te 20.00 uur in het lokaal 

Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de 

studiegroep Xenophora onder leiding van de heer 

• E. Wils. 

4. Vrijdag 21 december 1984 te 20.00 uur in het lokaal 

Omneganckstraat 26 te Antwerpen ; vergadering 

van de Raad van Beheer + inbinden en verzenden 

van maandblad. 

5. B.V.C. Viest Vlaanderen vergadert op l6 december 1984 

in het centrum De Lelei - weidestraat 81 

te Assebroek (Brugge) 

De eerstvolgende vergadering iaal doorgaan op 6 januari 1985 

Datum van uitgifte : 16 november 1984. 



DONAX VITTATUS ( DA COSTA. 1778 ) 

Deze tv/eekleppige schelp uit de familie DONACIDAE, beter 

gekend als het ZAAGJE, wordt ongeveer 35 ram lang en half zo 

hoog. De gelijke kleppen zijn aan de voorzijde afgerond en 

aan de achterzijde afgeknot. De randen zijn sterk getand 

waarbij de tandjes in het midden van de onderrand breder zijn 

dan aan de voor- en achterrand. De top is naar achter geplaatst. 

Er is een glanzend, gepolijst periostracum en de schelp ver

toont zeer fijne radiale lijnen vanaf de toppen. De kleur 

is bleekbruin en het pigment is soms geconcentreerd in banden. 

De binnenzijde is viit-geel. 

Het zaagje heeft een uitwendig ligament en een heterodont slot, 

met in iedere klep twee kardinale tanden. Voor en achter de 

top is er nog één korte, weinig duidelijke laterale tand. 

ilet dier heeft een sterke kielvormige voet en korte adem-

buizen of sipho's die bedekt zijn met lange vezels, liet leeft 

in schoon zand dicht bij de kust, meestal in de omgeving 

van golfbrekers, tot een diepte van 20 meter ( dit gebied 

noemen we het Eulitoraal ). 

Verspreiding : Zeer algemeen van 

Noorv;egen tot de Canarische 
'a 

^ . y j ^ 

Eilanden met inbegrip van de 

Middellandse Zee. Aangespoelde 

dode exemplaren vinden we dik

wijls aan het strand. Zij zijn 

de enige vertegenv/oordigers van 

de Donacidae aan onze kust. 
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