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GOLFERBKBRONDBRZOBE TB BLANK3NPERGE

Van 10 tot en met 13 juni '76 werden enkele golfbrekers als-
meüe de pier en öe staketsels te Blankonberge onderzocht.
Het zijn; het nieuwe staketsel en de f°lfbrêker ernaast, het
oude staketsel en de golfbreker ernaaet, en tenslotte de

pier met de eerste golfbreker ten ZW e; van ( r?" ie haart je ).f-^/
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Opvallend op alle onderzochte plaatsen de grote hoeveel-
G*
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1<1heid Cï lib tu <"; ei en öe stenen. Vooral de Ifbreker bii öeo 7 -^ #
o o 3 pier.^

^<

is enorm verzand in vergelijking met enkele jaren geleden.
Deze zand- en elibaanwezigheid is wellicht de oorzaak van r-

bijvoorbeeld het volledig ontbreken va -ï naaktslakken.
Vondsten; f.

Coelenterata : Tubular'ia larynx (gorgel ;ijp) we:ra overal^ïr

aangetroffen, behalve op öe golfbreker bij de pier, in veel
kleinere hoeveelheden öan o öe golf br ' 'eer bij Cadzand.D c*
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Algemeen op alle plaatsen waren Laomeö : :i__geniculata (g:e .w

knoopte zeedraad) en Laor.edea geÏ^TTn^^ (gedraaide zee
öraaö). In de poeltjes tussen de stene::"~en pilaren van pier

A.

en staketsel dreven nog enlcele oork-wal.ïn (Aurelia. aurita^)
die enkele dagen voordien met duizenöe i aa'ngeopoeld Tiaren.
Wat de zeeanemonen betreft, 5 soorten .-jamen op alle
plaatsen voor: Actinia equina, Tealia ?lina, Diaduir-ene
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cincta, S^agartia troglodytes e n ;Tiinst ^ ?.n al M^tridiun
senile.
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Annelida: Mereis pelagica was talrijk ;? vinden op het oud
J^*

staketsel, 2 exemplaren weröen ook gev ;'iden op öe golf-
breker bij het nieuw c*

i-,) ta!;etsel. Zeerupi.-'n; Lepiöonotus
A,

£ïquamatu& was talrijk op alle plaatsen üehaTvt? hei .11
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Gtaketoel waar er sleclits enkele gevonl.-ïn -i-jerden, op öe
golfbreker bij het nieuw staketsel I-T[ TT'

v r "sr ex..Cï y>-il_ ^ ya tarmo-li

thoë impar.
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Crustacea : zeepokken: Ealanus balanoi^ea (gewone sok)» £^ ef^f <s
^ v^

overal en op één plaats-bij de pier Sa r:Tnus er (gekar--ï-enatus

telde zeepok).d£->

Isopoöa: LjLpia oceani^a_ (havenpissebeö ) op het oud sta-
ketsel en ö e go 3- f b r e ic er ernaast, ook de vaargeulhel- \c

lingen, enkele ex. van Jaer a albifrons op het oud staketsel.
Anfipoöa: Gan.-narus spec.op alle plaat'en, Caprella linea-
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(wa nöele nd g e r a a mte)n I ex vastgeha-kt tussen een po-
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In een poeltje op de golfbreker bij öe pier zwom een eigen- ^

aardig diertje rond met opvallend grot groene ogen. Het<s
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droeg een maGsa eitjes mee en bleek Eyperia galba te zijn,
at normaal in de blindzakken van kwallen aa.ngetroffen wordt/-'
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vooral dan Rhizostoma. r\Ti
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Decapoda: Carcinus maenas (strandkrab): massaal, Cancer pa-
gurus (noordzeekraö) : 2 ex', op pier, I op oud en I op nieuw

^

stakersel.

Crangon cra_ngon (geT7one garnaal): I ex. in een poeltje on-
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Pycnogonida; Pycnogonum littorale (mlc.'helinmannetje); I ex.
op de ^ier

.

tientallen op het oud staketsel, elders niet»

gevonden.
10
mryozoa: Blectra pilosa_ op het oud staketsel, aangespoel-
de exemplaren van Alcyo_nj-_d_iuj'ii gelatinocun (doorschijnende
zeevinger) in öezelfae buurt «-

E chino derma ta : a.ll e e n Asterias rubens (gewone ze e ster)
overal 8 vonaen.
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Algae: PucuG vesi-ciilosus (blaaswier) cveral, Fucus spi-
r_alis (kleine zeeëilc) vooral langs öe vaargeul en op de
hoogste hellingen van de golfbreker aa c, het oud staketsel.

.Petalonie fasciat
.
» overal, maar meest c de golfbrekers'fr-r"q ^

CA ^^- -J'

l a np; G de va rgeul. Verder .nog Ulva lactuca (zeesla) n(O
ex </ü

Enteromorpha opec .

Mollusca; te vern-ielden is wel in de Pucus spiralis-zone
£

langs öe vaargeul en vooral op de golfbreker aan het oud
staketsel het massaal voorkomen daar van Littorina obtusata

(stompe alikruik), talrijker elfs dan de gewone alikruikr7
^s

(Littorina littorea),
ii

John Van Gor-pel en Karien Rabaut.
^

67392
DE "KWA.LLBIJ" ^aï C.RZB KUSTT

lr

( Scyphozoa, Ctenoptiora^ en kwalstadia van vastzittendeo

polie pen)

Pleurobrachia pileus (Mulïer) zeedrui!
Klein rond kwall©tje me 8 rijen zwen-rlaatjes in vertikale-^-

's/




