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hun gedragingen, is het zeker de moeite enkele
exemplaren in het aquarium te houden. Ook de
'beginneling' zal veel plezier beleven aan deze
interessante diertjes!

Frêre Orbanstraat 59
B-8400 Oostende
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Ondanks het s-lechte w-ser Xwamen, huicen verslag-
gever, nog 11 mensen opdagen. In het vogelpark
werd heel even halt gehouden aan de zeevogels,
de kleine steltlopers en de revaliderende zee- *

koeten, alaclrtoffers van de. s toQkoli ïpest van af -
gelopen winter. D zeeaquari'a waren wegens ver-i's

c;

bouwingsn niet te bezoeken. Dan maar meteen de.
vlakte tn. Helemaal vooraan, uit ïiet grachtje Ei j
de sluis, werd een dode strandkrab (Ca.ï'cznus-
naenas} Bovengehaald, Deze gelegenheid werd te
baat genomen o-m te desionstr'yyen hoe gemakke li'jk
je h-et ge&lacht kunt bepalen bi'j krabben. Het

bewuste (loze) exemplaar bleeR een -mannetje te zijn.
De separaatgracht, die het striRte (zuidelijke)
reservaat scheidt van h.et publieke gedeelte, l 3
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onderweg onderbroïcen voor een toegang tot dit re"
servaat. Hierdoor is de zeewater invloed i'n het
westelijke deel (.dichtst bij de dijk) zeer gering. B

In dit stagnante water leven o.a. veel brakwater-
kokkels {Ceras'toderma gta'ucu'm}. Ze hebben het er
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blijkbaar erg goed, want ze kunnen .
er serieuze

af-metingen bereiken. Knapen van een 4-tal c zijnra

geen zeldzaa-mfiei-^. Karakteristiek o de bodem vanp

de gracht waren ook de tandpastahoopjes van de
zeepier {Aremoo la rnarina) . Tweei-aaal werd aan de
binnenzijde van een schelp het legsel gevonden var}
de brakwatergrondel {Fomatw- ch is' ti ns mier ops'} , één
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keer in een douÈlet van de Srakwaterkokkel, één
keer in een losse schelp van de platte slijkga"
per ( Sorob i-ov. lar'Ca pïana) . Kleine strandkrabbe "c

tjes zaten op en tussen wieren en takken in het

water. Van de wieren was zees-la (Ulva s-p. ) aa-
pectÈepalend; de grootste gevonden lap moet on -

geveer 1TO2 groot geweest zijn. Er zat ook wat

darmwter (Enteromopp^a s~p.) in. In aanspoelsel
op het eind van de gracKt (aan de toegangspoort)
lagen veel lege wadslakjes {S/ drab ï-a ulvae) e n

onder enkele planken wemelde Ket van de Rwelder-
springers {Or-yz es- t'i-a gamavetla) i een soort
strandvlo.

Op de scRorre, di'e plaatseli'jk yolledt'g Raal is
door È'etreding, £~edeKt Vauo!ïspi'a s-p. het slijk.
In esn geultje werd een rotte zeeduizendpoot ge -

vonden, gezien net -arli'en waars-chijnlijk Nereis -»,
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dzvers-zoo ior. Op een p l e R werden veel lege dou^
Sletten van de platte sltjRgaper (SoroS zou tavi.a
plana} en de gewone s-lrJKgaper ('ft/~a arenaria) ,
van deze laatste vooral kleintjes, gevonden.
Mogelijk zijn ze uttgepeuzeld door vogels, Een

voor sommigen eerder verrassende vonds-t was die
y'an e n levende ali-Rrui'R {Littorina Ïittorea)T o

^

mi'dden i-n de 3-cPLorre.

De vloedlijn op H-et strand wa» oud en onderge-
stoven. Bovendien maakte steeds fellere regen
het a^nspoelsel nog oninteressanter, De genoteer-
de vondsten zijn dan ooK geenszins' volledig: een

5-tal eikapsels van de wulR {BnQoinum una a turn) ,
enteltrapje {Epitoniy.m olafhrus), nonnefcjew

C fao oma. ïalfhioa) , z a a g 3 e-i ('Pc?R<2.a? vittatus) , een
Blauwe tepelHoorn (.Nati.oa -.s p. ) , het zeeboontj e

{Eo^iinoc'j cunvs pvjs-itlv.3 ) , Rnotswier {.As-cophy tium
nodccum), blaaswieï? (Fuous ves-iouZos vs ) en onder^_/

het aanspoelsel on& aller onvolprezen s-trandylo
( Talitrus- 3 altatvr} .


