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SCHELPGRUIS

In de maand april van dit jaar waren opnieuw verbeteringswerken aan de 
gang op het Albertstrand te Knokke. Een reeks kleine zandopspuitingen werden uit
gevoerd om het strand voor het komende toeristisch seizoen aantrekkelijker te 
maken• Zoals gewoonlijk bij opspuitingen het geval is, worden samen met het sedi
ment ook massa's mollusken op het strand geworpen. Niet al te veel bedolven, lich
te en goed drijvende exemplaren (horentjes of doubletten) worden, van zodra de 
opspuitingen beëindigd zijn, door de getijdenwerking uitgespoeld en in gruisbank- 
jes afgezet. Toen ik op 29-IV-86 met name deze bankjes inspecteerde merkte ik 
meteen op dat het gruis uitermate rijk was. Een kwartiertje oppervlakkig zoeken 
leverde o.a. volgende soorten op : 2 doubletten Striarca lactea, 3 kleppen Abra 
prismatica, 1 klepje Tellimya ferruginosa, talrijke doubletten Spisula elliptica,
3 ex. Epitonium clathratulum clathratulum, talrijke ex. Hinia incrassata, 1 Al
vania lactea, 1 Trivia spec., massaal Peringia en/of Hydrobia spec., .... Ik kon 
het dan ook niet nalaten om enkele dagen later naar dezelfde plek terug te keren 
om er een uitgebreid monster van het gruis te verzamelen.

Het uitzoeken van dat gruis zal uiteraard veel tijd in beslag nemen. Om
dat ondergetekende daar niet al zijn beschikbare vrije tijd kan insteken wil ik 
bij deze een oproep doen aan de mensen die eventueel geïnteresseerd zijn om een 
portie schelpgruis uit te zoeken. üJillen personen die interesse hebben mij dit 
laten weten (mondeling of per brief), dan bezorg ik hen zo snel mogelijk een 
staaltje pius de nodige uitleg over de eventueel te verwachten soorten. Mooie 
resultaten zijn gegarandeerd. Het spreekt vanzelf dat zij die gruis hebben uit
gezócht ook de soorten zelf kunnen behouden. Wel ben ik geïnteresseerd in de 
lijst van species die je er uitgehaald hebt. Doen !
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