
VERSLAG VAN DE EKSKURSIE NAAR HET STRAIT) VAN OOSTDUINKERKE OR 
19 FEBRUARI 1983, R, B i ll i a u

We noteren de nacho van 18 op 19 februari ais de koudste 
nacht van het jaar. Het aantal deelnemers was dan ock beperkt 
tot negen mensen. We bekeken vooral de secundaire aanspoel- 
sellijn daar de eigenlijke vloedlijn volledig was ondergestoven 
met daarboven neg een ijslaag. De laagwaterlijn gaf geen 
materiaal. Hier merkten we wel een groot aantal foerage rende 
scholeksters en stranilopsrs . Boven ons vloog een vlucht 
van 22 ganzen in N.C.-richting.

De typische oostenwind en de koude zorgden voor heel wat 
fijn materiaal in de secundaire aanspcelsellijn. Daartussen 
vonden we veel tweekleppige Tapijtschelpen (Venerupis pullastra) 
Het waren jonge, verse doubletten, sanmige neg met vleesresten. 
We hadden te doen met exemplaren van de afgelopen zater, want er 
was nog geen groeiring. Ze waren opvallend mooi getekend er. 
hun grootte was ongeveer 23 nan. Ook van de Grote Strandschelp 
(Mactra cinerea cinerea) vonden we enkele éénjarige doubletten 
(ongeveer 3 cm). Waarschijnlijk waren dat resten var. de zware 
stormen van zondag 1c januari tot donderdag 20 januari 1983.

Typische tweekleppigen voor oostenwind die algemeen voor
kwamen waren het Nonnetje (Macoma balthica). Rechtsgest reept e 
Plat schelp (Fabulina fabula), Tere Plat schelp (Angulus tenuis), 
Witte Dunschaal (Abra alba) en Zaagje (Donax vittatus). Deze 
laatste soort was echter minder algemeen. Andere tweekleppigen 
Halfgeknotte Strandschelp (Spisula subtruncata), Stevige Strand
schelp (Spisula solida) en 1 Krombekmossel (Mytilus gallo- 
provincialis), Tafelmesheft (Ensis siliqua), Grote zwaardschede 
(Solen marginatus).

Van de gastropoda vonden we meestal fossielen. Namelijk : 
de Fuikhoren (Hinia reticulata), Gewone Tepelhoom (Lunatia 
catena), Geschubde stekelhoorn (Tritonalia erinaceus), Gewone 
Tolhoorn (Calliostoma zizyphinum), Wenteltrapje (Epitonium 
clathrus) en Purperslak (Nucella lapillus). Opvallend vonden 
we een groot aantal schepjes (Philine aperta). Er lagen ock 
veel landslakken (Cepaea's). Eén daarvan was volledig begroeid
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rnet het mosdiertje Conopeum reticuleum. Waarschijnlijk zou
den we neg heel wat andere organismen gevonden hebben, maar 
de koude deed ons verlangen naar een warme thuis.
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