
-D:L-6: kJ_L.nwi'ls levorden wel wat aardi ghe::.-dj es op. Van polic~9jes 
-· btcl::-cn er in te zitten: zeespriet, -cl•m, .:..cypres g_ok~~_?mél.e 
-borst o_l1 -,pluim ( Aglaophonia plum~)_ op eon hami-É j c van hamv--
vior , .LEomodba longissima , ·Eudendrium spo c. Er blóke:n ook 
wat~rooc~·oiortjos in verstrengeld: Graciiar~a V.C?rrucosa, Co
rall_ina-:off~icinalis , Ploc8lilium cocci:rL~~~-?rs mos_ IQ.llondrus 
~!'iS!JüSl v-mar op het mosc1iert jo Elc ctr_.: pilosa, _9-riff j_ thsi2 

.. flD~St_J.los9:.t__ Phyllophora epiphylla 9 de; jO l aatste t1mo :;odcter
mino c:rd c1oor -· Nartino Heart. Ik hob oc>k nog ~vat spullot J 88 
vcrr:,ctcn uit de vloodlijn : ge-vwispon r_; (Hali clona o c~ll.ata), 
ru-v·1.c zc,;r,"lsp op uul.k on tepelhoren o • ' '-•, zeevinger rLLcyoni-

. .. ëffum -ci-:--~Eclatinosum), biaCräe'Kfig_ hoo::_cj_11ücrTFlus·'c:rî-1:'olia
ëëäT~~Nom:Jr8îîi-pörälî18illb-~êäï-ïa co2c en; nel··· als-vÖri,c;l-ë:~~r ,--êcm 
~-- ,,L, ~-l:"Îr·:Jc:;-t·c,- .n crroot 30 rt-' 5 l''l'Y\. 

1 , v.J.~ ............. .' -::..._ _,;,_·· _-.::::....:.:_v_t._ .. _' L) 7 ' !.u..u • · 

Guido 

Het -;;v-o -.:l:;::eüd jo iÏi. if · z-~Tin, 19 en 20 maart. 
- ' "'~·-·!~-- .. ~ .. ..-~ .-- .,., .. .,- ..... '!""'" .. '1=-<=-"' '1P-•-·-~-.-·~·-• ·• ~ .. -..., ~"""' __ ....._..,. .. ."._ -..--... ...- n~---~ 
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l-k t z 1 n ZGSSGD (van o> afdclinGCI Gent' Oo s t cmdc en Heist' 
v!é} .. ar blo :- f Blankenberge??:!'? ) moesten ~ Tc dit wc --Jcond mctl·::on. 
Hot l i:Lr-cgti j vms erg -v.coeg, zodat wo e i :~enli jk ·wo l te l2c.t ~v:cl 
r cn begonnen met krui on. Dc.ar do li ctao.mslongto. vm1 do decl
n c:mcrs ·co en ter pl ct~c tsc enigszins een bcrorkende factor :was , 
-v;re::rd Erui:nct geslo .. c.htofferd hot drie l!lC tor brede net te holpen 

· sleurèm·. ·De lozer chont nu niet zijn fantasie cL vrije loo p 
te l c:~-tc·n ·g?..~~n wat betreft Br1-linc>. 1 s mat ;:;n . · Om alle dubbelz,in
nighodcn vvcg te ncnKn, \ü l ik bcnadruk::::on dnt ik het heb over 
lcng:ce on pk. dct t1m c 1 1'mtcnU eh te' .')c:::..kkcn stevenden v:ro 
door do s chuimendo @;o l ven . Dn t schuirï. was overigens niet v-rit , 
mi~r b~uin, door do enorme hocveelheid slib. De zoc~odcm 
-vms ook zo.lig zacht , z,od::o.t liTe munigmé.'.2l het net mo cj1·ccn uit
gl~avcn . In d e eerste s lo ,_;p ztLt een to 1(2; ( Solca solca) · of zes , 

- _ :pJ~~t~js (Plcuronoctcs ·:üatcssa), mcur"î-:-ëiiTiîtël'm'"ü'Stslus), 1.E~
·n ~·,;_~.l (ërc::\:C1;?;on crongon ut t n r2l. ~J.:rd, mo.:.lr niet volc1.o,:mc1c voor e en 
m:~~=T{i j d ~-~,:;en fhnrclctl · z·h'Oiîlltrab - (I-.to.cr0 ü pus puber) zonder· schild, 
u1kclo kD.Iïlln-rc·.liS:ffcs (PLmro brc-mch:l~-i)Cicus) en strandkrabben 
( Cz.,r cj_n\:.1s_, mo.cnas), 11 m, , -11 vr. zond :i ~~ cm 4 vr .1 lîêT'8:1Gr"ën:-
I c::::-·-:\J::~S.-.:;cpar<.i.sitccrd door c011 krar::o .: zakje (Sacculina co.rcini ). 
Bi j clc 2c sl(~;jp ha2.l O.on I-TC het net:- c': ifov\)rigcns zrji~bosf-o
l:;:Ljd :xckoncl had , zo lolijk open aan <; Ojl rocstc 1Jrikk cldra;:.d, 
2.llll0 40-~45? dat \TC; \JOl oc:n kruis konc;_ . :1 m::ücc:m ove r ons kruien . 
:Tiinkelc · l'ncnscn h :-=-ccJC:.en vrat op de gb 31 ';meusd en nocL1c'CJri do 
gJ;ochubo_e zeerups ( Lc-pidonotus squamc .. ~ .:ts )_ t r~lrijk. 'lorden"' mel
den z e nos h{groi~_..slt_'@rsi çolor, 2 noo_~~: L~cck~_::-... !:.bb~_(Ç_~~-'1 c:: . .C?...E..J):_l-
g_ur~~) , vc::c1 resp. 119,9 cü 61,1~ mm. ~ -"g l ctélg was hcë w-ater nog 
'}l' r ,-'· 1 -'G 1T" S --.--,r, S c•·n y ' ·1rr--'-' J. ~ln · . ,-,~-· 1 ~- I -. -.-~ -- · o.; -" · • h r• I vu, .~c' }-''-' .c; _t:; ll ;S IJJ_ '"L,_o lTicc <-cllü_ c~(3 ., S l l'-'lfilO.t. t O..gS 1 Ol J oo e, 
1r::.~tcr , ç;ingcn wc IH0ndclcm in ho ·t VO f!,c ___ 'cserva:1t. Hut ;;n"..tcr 
'VVO.S ?; o d.icp , de E.d:;rom.ing ZO sterk Gll rk [:;r :~.chtc:n ZO b rc ,·: d dat 
or voor sornrnigon n c:. ëtiglloid en voor c.;H cnkelina zelfs oen fles 
v.rijn Jll(;,J t-J v~rdiuncn viel . :;~r lagen cok nogo..l,~vmt doden, o.a. 
een ooiova2.r, die fel gegeerd l"i'Grd clo(,: con dc>.:.:lncctns·cor voor 
c\.:.n ·vrj_cnc1 vcn h2.r~r rli0 j_n s eh edels d•Jt t. Zorg m2.2.r dat jo er 
zelf ho-c hoofd nivi:; bij Vt:.rlicst. .ArJ.\.ro lijken IIc,r cn dc.,t van 
een kopcr-t!i.ek, ekster , r~étul t en j uv. ~::: l vcrmcc;uv-T en ,;c.n s chou
dcrc;orcL:l J van een j uv. drict(;cnr,lcCJU\'L Deens lcpeli)l.:\d stond 
in 'blo:...;i. \k kè.::crdén ' l ~:ngs het- strml( t e rug . ön not c;,_: rd cn pen-
hnY'c;n ('T'ln"'r i t .-• ll0 r>nr,, ,c",.,-; c\ ,-,.l.-,-~,~~ ,..,._ .. -- n ·---<1~------ IT .... -.J- ~" -::--:;--



dori wadslak ·e (H rdrobia ulvae vmnteltraD (Enitonium cla-:-
thrus , enkele schilden van de &ewone z,wemkrab UlfB;.ç_:ropi rms 
holsatus) en een horsmakreel ( Trachurus trachurus) vaYJ. 34 cm. 
Het -ïäätste eind liepen we v-Teer door 1 t Zv-lin. Vanop d e dijk 
konden vTe in de kokmeemv-enkolonie mooi het koppeltje ~vrartko_p
mee1x~ven bev-ronderen. In totaal schatten we het aantal oergeenden 
op 2?0-; Dit voor de conservator die ons vroeg die beesten eens 
te tellen. 1 s Avonds gingen vve op audiëntie bij omve sok en 
s-v1ger Lu.c van Rillaer. Hij heeft nl. een ferme kollektie schel
pen e:n ook nog ander zeespul. D 1 er zaten enkele dL1get jes tussen 
die men niet alle dagen te zien -krij gt, o.a.-twè e kleine soorten 
z vlemkraJ)b en, Fiacropipus pusillus en IT. marmoreus, en A_stacilla 
spec., een bizarre isopood, om van de schelpen no g te z~fiijgen; 
De zondagvoormiddag probeerden we nog wa t te vissen mot een 
kleiner stc;eknet j1e en we · ha&ld.en er waarachtig èeri smalle zee.:... · 
pissebed (Idotea l inearis) mee boven. Ook tarbot (ë-:fë-oj)f1thalrtlus 
~::j:}ims) · is 1 t vermelden v.raELrd. Op go · 31 · zeeanjelier~_(i,ie ~ridium 
seniïëT, gorfelpijpje ( 'l'uoularia_ lar-; 11x noordzee kra~ en zee-
draad ~e c. Laomedea Sl)e c.) ~ ·Op 3 vOlLen ~ve, ·na lang zoeken, 
aan do -oostkant nog l schaalhoren (Patella _vulgata). Ook opnieuw 
noordzeekrab en een soort buisvfier (Polysiphonia spec.). Dat was 
het. Volgende keer hopelijk meer votk. 

Guido 
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KWA.LLENOPROEF. 

In öe vorige Tuimelaar v e rscheen een oproep i.v.m. kwal
lenHa.a.rnemineen. Da.ar l'T ilde i!: nog even op terugi<:.o n:en. 

We zullen nl. p roberen d~t jaar, aar de hane van zoveel 
moeelijk waarne ming e n, min o f meer ee n overzicht te k rijgen 

d 1 el . oo~ d.· ~e d-e P,trandwandelaarG onder van e massa e aanupo _1n 0 -"' ~ - -

ons allich t bekend zijn, maar oo~ van de dooie enkeling die 
je vindt. 

Rond welke tijd spoelen ze aan ? Wat voor soor t ? enz.;. 

Om 1 t jullie gemakkelijk te ma ken laat ik de stoet nog 
eens _:Jasseren. 

Erg algemeen is de oorkwal ( ~urelia aurita )J die vrij
wel altij d makkelijk herkend ka n wo rd en aan de 4, veelal 
witte, oorvorm~ge gonaden ( voortplantingsorganen). ban de 
anderzijde bevinden zich 4 mondlap ? en, waartussen de mond-
opening zit. 

Een kwal die eveneens makkelijk herkenbaar is, is d e 
kompaskwal ( Chrysao ra hyoscella ).Op het scherm heeft ie 
n1.24 bruine driehoekige te k eningen ( in de vorm van een 
kompasroos) en de gelobde rand draagt ook noe eens vlek
ke n va n d ezelfde kleur. 


