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1̂  E I 1980 

1. Zondag 4 mzl 19$0 tz 10 a., In hzt lokaal 

' Stzlla Ma^uu', Itallzlzl 72, tz AntwzKptn 

Mooxdtiazht dooK dz hzzn. Ka^zl B)itiyn6zzl& 

ovzfi " EUROPESE GASTROPOVA " mzt dla'6. 

2. Zondag 4 mzl 19S0 tz 10a., In hzt lokaal 

' Stzlla tAafuJ) ', Itallzlzl 72, tz Antwz^pzn 

^zdAtfiljd Wl&izlbzkzA en An.go-K(jü4,6, 

3. VfUjdag 9 mzl 19$0 tz 20 u., In hzt lokaal 

Koolkaal 9 tz Antu}zn.pzn : vzKgadzfilng van dz 

STUVIEGRQEP XEUOPHORA ondzfi Izldlng van dz hzzK E.WIU, 

4. VtUjdag 16 mzl 19SO tz 20 a., -in hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz AntMz^pzn : vzfigadzfilng van dz 
RAAP (/AM BEHEER. 

5. ZatzKdag 17 mzl 19S0 tz 11 a., In hzt lokaal 

' Stzlla MaAx.4 ' vzA.gadzfUng van dz lüzKkgKozp 

ARGONAUTA 

6. Moznàdag 21 mzl 1980 tz 20 u., In hzt lokaal 

Ommzganzk&tKaat 26 tz Antwzfipzn ; vzKgadzfilng van dz 

WERKGROEP 

( Inblndzn zn vzfizzndzn maandblad juni 19SO ) 

7. Vondzn.dag 2 9 mzl 19SO tz 20 u., In hzt lokaal 

OmmzganckétAaat 26 tz Antwzupzn i 

l^aandvmigadzilng van dz Bzlglichz Vzfiznlglng vooH. 

Palzontologlz ( tozgankzlljk VOOK allz B.V.C. - Izdzn) 

EzfUtvolgzndz maandvzfigadzKlng : Zondag 1 janl 19S0 

Datum van u i t g i f t e : 2 3 A p r i l 1980 



NASSARIUS RETICULATUS ( L. 1758 ) 

GEVLOCHTEN FUIKHOREN 

IM-ll'^t-i 

Deze stevige, spilvormig gewonden horentjes ontlenen hun 

naam. aan hun sterk geribbelde oppervlakte. 

Nassa betekent 'tenen m.and' en reticulum is het latijnse 

woord voor 'netje'. Onze grootmoeders namen voor hun bood

schappen een mooi gevlochten netje m.ee, een 'reticule'. 

De schelp heeft 7-8 windingen die regelmatig in grootte toe

nemen. De laatste omgang beslaat ongeveer 2/3 van 

de totale hoogte. 

De mondopening is gekarteld, een weinig ver

wijderd van de eigenlijke mondrand, en 

eindigt in een duidelijk siphokanaal. 

De oppervlaktestructuur bestaat uit 

staande ribben en dwarsribben die 

elkaar kruisen en aan de schelp een 

gevlochten uiterlijk geven. De 

laatste omgang bedraagt 15-20 

dwarsribben. 

De kleur is wit, geelachtig tot lichtbruin. 

De donkere opperhuid is vooral resistent tussen de ribben. 

De fuikhoren wordt tot 3 5 mm., hoog en 15 mm. breed. 

Het is een aas-eter, die ook tweekleppigen aanvalt en opeet. 

Het dier leeft vooral op modderbanken; in rivieren en kana

len die in zee uitm.onden en waar eveneens slib voorkomt. 

Doordat aan onze kust weinig slibvelden zijn wordt de fuik

horen er zelden levend aangetroffen. Als m.en echter gaat 

zoeken aan de waterlijn, tussen wier en schelpengruis, dan 

vindt men dikwijls dode exem.plaren die nog mooi en gaaf zijn. 

De fuikhoren is vrij algemeen langs onze hele kuststrook. 

De ledige huisjes zijn een uitverkoren woonst voor de 

hermietkrab. 

2 X vergroot 



Fernand BOONE 
van Steenestraat 15 
B - 8320 BRUGGE 4 

(Belgium) 

67972 

gWRIA MARIS 
MAANDBLAD UITG&SEVEN DOOR DE 

BELGISCHE 
VERENIGING 
VOORj, 
CONCHYLIOLOGIE.... 

ANTWERPEN 

association belge de conchylloloole belglan society for conchotogy 

Gesticht in 1961 

AANGESLOTEN BU HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET 
ANTWERPSE • 

Verantwoordelijk uitgever Secretariaat , Inlichtingen-Redactie Bankrekening 
Alfons Pellegroms Rene Swaelen A.Vereycken Belgische Vereniging 
Braamstraat 153 Acacialaan 13 031/45.92.30 voor Conchyliologie v.zw. 
2120 Schoten 2630 Aartselaar (Gloria Maris) 
031/58,65.52 031/88.34.06 610/4465950/64 

VLIZ (VZW) 
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 
FLANDERS MARINE INSTITUTE 
Oostende - Belgium 



VOLUME 19 - NP 5 

K E I 1980 

/ . Zondag 4 mzl 19S0 tz 10 a., In hzt lokaal 

' Stzlla MaKti', Itallzlzl 11, tz KntMzupzn 

MooKdh.ac.kt doon. dz hzzn. KaKzl BKuyn^zzlA 

ovzfi " EU\(.0?ESE GASTROPOVA " mzt dla*&. 

2. londag 4 mzl 19S0 tz 10 a.. In hzt lokaal 

' Stzlla ikafu,& ', Itallzlzl 72, tz AntwzApzn 

liizd^tKljd b}l66zlbzkzK zn A^go-KwlA. 

3. [ffiljdag 9 mzl 19&0 tz 20 u . , In hzt lokaal 

Koolkaal 9 tz kntvûzfipzn : vzfigadzfilng van dz 

STUVIEGROEP KEUOPHORA ondzft Izldlng van dz hzzn. E.WIU, 

4. VKljdag 16 mzl 19S0 tz 20 u., Ih hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz Antu)ZA,pzn : vzfigadzKMng van dz 
RAAV VAN BEHEER. 

5. latzKdag 1? mzl 19S0 tz 11 a., In hzt lokaal 

' Stzlla ïAaKli, ' vzKgadzKlng van dz WzKkgKozp 

ARGONAUTA 

6. (fJoznidag 21 mzl 1980 tz 20 a . . In hzt lokaal 

Ommzganck.&tfiaat 26 tz Antvozfipzn : vzfigadzKlng van dz 

WERKGROEP 

{ Inblndzn zn vzfizzndzn maandblad janl 1980 ) 

7. VondzKdag 2 9 mzl 19 80 tz 20 a,, In hzt lokaal 

Ommzganzk^tfiaat 26 tz Antwzhpzn : 

Maandve.Agadzfilng van dz Bzlgli>chz Vznznlglng voofi 

Palzontologlz ( tozgankzlljk voox allz B.l/.C. - Izdzn) 

EzfUtvolgzndz maandvzKgadzxlng ; londag 1 janl 19 80 

Datum van u i t g i f t e : 2 3 Apr i l 1980 

http://MooKdh.ac.kt
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V E R S L A G V A N D E E X C U R S I E S N A A P O O S T D U I N K E R K E N 

DOOR B.V.C, WEST VLAANDEREN 

( tekst : Jan Haelters, Wim Simoens, Gilbert Herman en rrank Nolf 

Op 12.2.7 8 brachten een aantal leden van B.V.C. West Vlaanderen 

een bezoek aan het strand te Oostduinkerke. Tijdens de voorbije 

nacht was er plotse vorst en sneeuwval in het kustgebied opgestoks 

maar het strand was gezuiverd van sneeuw door het afnemend tij. 

De plotselinge daling van de temperatuur had echter nog geen in

vloed uitgeoefend op de aangespoelde fauna. Zoals gewoonlijk was 

het strand voorzien van evenwijdige getijdenpiassen, gescheiden 

door zandruggen, waarop heel wat schelpengruis kon worden aange

troffen. Naarmate men dichter bij de golvenzone kwam, vond men min 

der schelpen. 

Er was opnieuw een uitstap op 2 3. "4.78. Bij zonnig en warm weer 

zorgde een zwakke N.O.-wind voor verfrissing, nadat één enkele 

storm, voor aanspoeling had gezorgd tijdens de voorbije dagen. 

Vooral op de vloedlijn werd een redelijke hoeveelheid materiaal 

gevonden. 

Op 29.4.1979 waren we weer van de partij, ditmaal in De Panne. 

Er werden vooral veel interessante schelpen aangetroffen op de 

vloedlijn maar ook tussen de getijdenplassen en in de zandrichels 

Systematische lijst van de vondsten : 

Pelecypoda : 12.02.1978 : 23.04.1978 : 29.04.79 

r̂ ytilus edulis 

Mysella biden-
tala 

Cerastoderma 
edule 

Venerupis 
pullastra 

Petricola 
pholadiformis 

Mactra 
cinerea 

Spisuia solida 

Spisuia 
subtruncata 

zeer weinig 

enkele in gruis 

veel levende 
exemplaren 

veel levend 

m.eerdere 

meerdere 

zeer veel le

vend 

veel in gruis 

zeer kleine 
exemplaren 

enkeIe 
doubletten 

enkele' 

weinig dou

bletten 

enkele 

meerdere 
levend 

zeer veel in 
gruis 

veel kleine 
exemplaren 

veel dou
bletten 

1 levend en 
veel dode ex. 

2 grote ex,, 
1 juv. ex. 

veel vevend en 

dood 

tiental dou
bletten 

1 volwassen, veel 
juveniele 
veel levend 
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Donax vittatus 
Abra alba 

Scrobicularia 
plana 

Macoma bathica 

rabulina fabula 

Angulus tenuis 

Ensis minor 

Ensis arcuatus 

Ensis phaxoides 

Mya truncata 

Barnea Candida 

Gastropoda 

Diodora graeca 

Emarginula sp. 

Calliostoma 
zizyphinum 
conuloides 

Jujubinus sp. 

tibbula magus 

tibbula 
cineraria 

tibbula umbi-
licalis 

Tricolia pulla 

Littorina lit-
torea 

Hydrobia ven-
tros a 

Peringia ulvae 

Bittium reti-
cu latum 

Epitonium 
chlathrus 

Epitonium 
clathratulus 

Capulus 
hungaricus 

? 

12.02.1978 

meerdere levend 
weinig 
1 doublet 

meerdere levend 

veel doub le t t en 

veel doubletten 

meerdere 

veel 

enkele 

enkele 

1 juv. ex. in 
turf 

12.02.1978 

enkele juveniele 
exemplaren 

enkele ex. 

enkele dode ex. 

meerdre exem.pl. 
in gruis 

enkele ex. 

veel grote ex. 

23.04.1978 

m.eerdere leven 

weinig 

meerdere 

veel 

meerdere 

enkele 

zeer veel 

enkele 

1 ex. 

23.04.1978 

1 dood ex. 

1 dood ex. 

m.eerdere dode 
juv. ex. 

1 ex. 

enkele ex. 

.enkel juve
niele ex. 

1 ex. 

meerdere ex. 

meerdere ex. 

meerdere ex. 

enkele ex. 

1 gebroken juv 
exem.pl. 

29.04.1979 

meerdere leve . 

enkele dood 

meerdere 

enkele doub le t . 

meerdere 

1 dood exempl. 

zeer veel 

2 ex. 

losse kleppen 

29.04.1979 

3 dode ex. 
m.eerdere dode, 
gebroken ex. 

enkele gele 
exemplaren 

7 grote ex. 

1 dood zwart <=• 

enkele juve
niele ex. 

enkele juve
niele ex. 

enkele ex. 

enkele ex. 

veel exempl. 
in gruis 

meerdere ex. 

enkele grote 
exempl. 
2 zwarte juv. 
exempl. 

http://exem.pl
http://exem.pl
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Ciastropoda 

Crepidula 
fornicata 

Lunatia catena 

Lunatia alderi 

Thais lapillus 

Ceratostoma 
erinaceun" 

Buccinum iinda- : 
tum 

Hinia reticula- . 
tum 

Hinia variscosa ; 

Lora turricula : 

Retusa alba 

Philine aperta 

Phytia myosotis : 

: 12.02.1978 

.enkele juv. ex. 
: (op Buccinuir 
: undatum) 

: enkele 

weinig 

1 ex. 

. enkele 

dode ex. 

ex.jdood 

dode ex. 

enkele juveniele 
dode ex. 

3 dode 
ex. in 

enkele 

1 dood 

-

enkele 

-

-

ex. + juv. 
eierkapsel 

ex. 

ex. 

ex. 

: 23.04.1978 : 

: enkele juv.ex. : 

: veel dode ex. : 

weinig dode ex; 

. meerdere ex. : 

. 1 ex. : 

: - : 

: 

weinig ex. : 

: 

: 

weinig ex. : 

veel ex.ingruis 
van zandrichels 

1 ex. : 

29.04.1979 

m.eerdere ex. 

enkele dode ex 

enkele dode er 

ongeveer 20 e> 

-

enkele ex. 

-

enkele ex. 

-

1 ex. 

enkele ex. 

: 1 ex. 

-

Op 9.9.1979 was er opnieuw een uitstap te Oostduinkerke samen 

met B.V.C.- Brabant. Op het strand werden alleen grote Abra alba, 

een zeer groot aantal Macoma balthica en riljoenen kleine ingegra

ven ,Cerastoderma edule gevonden. Thuis bleek dat het schelpengruis 

zeer rijk was aan zeldzam.e soorten: zeer veel Bittium reticulatum, 

5 Triphora perversa, 1 Philine aperta, 1 gebroken Acteon tornatilis, 

veel subfossiele Acm^aea virginea, enkele Tricolia pulla, enkele 

Emargijnula sp., 1 kleine Dentalium sp., zeer veel juveniele exem

plaren van Trochidae, een zeer fris ex. van Nassarius incrassatus 

en zeer veel grote Retusa alba. 

Hier volgen tenslotte nog enkele afzonderlijke, merkwaardige 

waarnemingen : 

- 1 aangespoeld doublet van Solen marginatus op 18.5.1964 te 

Oostduinkerke (tilbert Herman, St. Baafs-Vijve) 

- 1 doublet van Ostrea edulis met vleesresten, aangespoeld (?) 

op golfbreker te Middelkerke op 15.11.1979 ( Jan Haelters, 

St. Andries Brugge). 


