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In het aanspoelsel te Oostduinkerke werden op 
17.1. massaal levende gewone slangsterren (Ophiura 
texturata) aangetroffen. Nadien werden slechts af 
en toe enkele ex. gevonden. Op 28.III. waren er 2 
ex. van de brokkelster (Ophiotrix fragilis) gevonden 
in een warrelnet samen met 3 slangsterren.
Andere waarnemingen van de brokkelster :

Oostduinkerke 24.1. 1 ex. aanspoelsel
De Panne 28.V. 1 ex. id.
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Verslag van de SWG-excursie naar Nieuwpoort en 
Lombards!jde op 23 augustus 1981.
 ________________________________ A. Huysseune________

Negenentwintig personen waren komen opdagen 
voor deze excursie; enkelen hadden er zelfs een 
verre verplaatsing voor over.

Het eerste gedeelte van de uitstap bestond uit 
een wandeling op het strand ten oosten van de Ijzer- 
monding (Lombardsijde). De harde NW-wind van de 
afgelopen week had voor behoorlijk wat aanspoelsel 
gezor^<i dat op het strand in verschillende banken 
gesorteerd lag. Het laagst op het strand lag vooral 
grof schelpengruis waarin, behalve kokkels, weinig 
intacte schelpen te vinden waren. Iets hoger in de 
getijdenzone lag een bank van aanspoelsel dat vnl . 
bestond uit lege kokers van sedentair levende wor
men : het goudkammetje , de schelpkokerworm , de
slijkkokerworm en de perkamentkokerworm. Tussen de 
kokers lagen veel anemonen, waarvan een aantal ze
ker zeeanje1 ie ren waren. Verder lagen hiertussen 
veel rugschilden van de strandkrab, de gewone zwem- 
krab, de breedpootkrab en een klein ex. van de 
noordzeekrab; ook een levend porce leinkrabbetje . 
Tussen de talrijke kluwens mosdiertjes en poliepen-
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kolonies kropen zeepissebedden en vlokreeften rond.
Het aanspoelsel in de vloedlijn bestond vooral 

uit ineengestrengelde kluwens wier w.o. zeer talrijk 
het riemwier, Japans bessenwier en darmwier. Verder 
zat hiertussen ook knotswier, blaaswier, kleine 
zeeëik, kamwier en een enkele sliert vezelwier. 
Rondom deze vloedlijn waren in het droge zand de 
gaatjes te zien waarin de strandvlo leeft.

Het tweede gedeelte van de excursie ging naar 
de Ijzermonding. Eerst werd halt gehouden aan de 
"Oesterput". Daar werd een bodemstaal uitgezeefd 
om de overvloedige aanwezigheid van het wadkreeftje 
aan te tonen. Deze kleine kreeftjes zitten met zo'n 
5000 à 6000 ex. per m2 en vormen een belangrijke 
voedselbron voor veel steltlopers. In de hoge 
schorre vonden we de voor dit milieu typische kwe1- 
der^-springer en het muizenoortje, een slikbewonend 
slakje.

Een staal slib van een slijkplaat langs de 
Ijzer leverde o.m. talrijke zeeduizendpoten op en 
een enkele levende platte slijkgaper. In het ver
zand, noordelijk gedeelte van het reservaat werden 
tenslotte nog de bestippelde en de gewone strand
vlo gevonden.
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Bestippelde strand
vlo (mannetje)
( T a l o r c h e s t i a

d e s h a y e s i i ) 
(naar Dekker)


