
De Strandvlo 16(2) 60 

Levende Lutraria angustior en het harige porselein-
krabbetje aangespoeld op het strand van Koksijde. 

I. Jonckheere 

Op de jaarvergadering van de strandwerkgroep vernam ik van collega's dat er op 
vrijdag 16 februari 1996 enkele exemplaren van de harige porseleinkrab gevonden 
werden op de stranden van de Westkust. De dag nadien, zondag 18 febmari ging ik 's 
morgens vroeg op zoek. Ik startte mijn strandtocht ± 100 meter ten oosten van de eerste 
golfbreker van Koksijde en ik moest, gestoord door het opkomend tij, mijn zoektocht 
stoppen in de omgeving van golfbreker 3. Enkel het medio-litoraal werd afgezocht. Het 
resulaat was 1 harige porseleinkrab. 

's Avonds, ditmaal bij afgaand tij deed ik een tweede poging. Het was ondertussen 
bijtend koud geworden, de wind gierde uit het noordwesten en alsof dat nog niet genoeg 
was, kreeg ik ook nog af te rekenen met een flinke regenbui. De aanspoelselbanken 
waren in vergelijking met 's morgens verlegd in de richting van Oostduinkerke. Ik startte 
dan ook mijn zoektocht vóór de eerste golfbreker van Koksijde. Toen ik bij het medio-
littoraal aankwam was het eerste wat ik vond een levende Lutraria angustior (zie foto 
op pag. 76). De schelpen zijn 7 cm lang en 3 cm breed. Ik zocht verder het medio-
litoraal af van begm dijk te Koksijde tot golfbreker 3. Daar moest ik mijn zoektocht 
stoppen door het vallen van de avond. Ik vond toch nog 3 exemplaren van de harige 
porseleinkrab. 

In onderstaande tabel verzamelde ik alle tot nu toe aangespoelde doubletten Lutraria 
angustior op het Belgische strand. 

Tabel. 

10/12/1993 
19/12/1993 
23/03/1995 
27/12/1995 
18/02/1996 

KOK 
DP 
KOK 
ODK 
KOK 

met vleesresten 
leeg 
met dier 
met vleesresten 
levend 

8,3 x 4,2 
7,3 x 
2,4x1,1 
5,8x5,6 
7,9 x 3,9 

IJ 
FK (Vanhaelen, 1994) 
MTV (Vanhaelen, 1995) 
MTV 
IJ 
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Lutraha angustior is ook gekend vanuit de visserij. Volgende meldingen vond ik in De 
Strandvlo : 

2/3/1983 3 levend opgevist op de Smalbank (Eneman & 
door de 0.77 Kerckhof, 1983) 

14/3/1983 1 levend opgevist op de Smalbank (Eneman & 
door de 0.77 Kerckhof, 1983) 

10/4/1984 1 levend opgevist op de (Eneman, 1985) 
Nieuwpoortbank 

Ook tijdens de zandopspuitingen in De Haan in 1995 waren veel doubletten van 
Lutraha angustior op het strand te vinden. Het opgespoten zand was afkomstig van de 
Kwintebank. 

Uit de verzamelde gegevens van de laatste 15 jaar blijkt dat Lutraha angustior reeds 
jaren voor onze kust leeft maar vooral de laatste jaren ook op onze Westkuststranden 
aanspoelt. 

Meer in verband met de waarnemingen van het harig porseleinkrabbetje vind je in het 
hierna volgend artikel. Ook over de waarnemingen van Lutraha angustior kan je bij de 
korte mededelingen nog een artikel vinden. 
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