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ZEEDIEREN OP HET STRAND 
 

Op het strand is de eetbare hartschelp of kokkel (Cerastoderma edule)  
een algemene verschijning. De tot dezelfde familie behorende Noorse hartschelp 
(Laevicardium norvegicum) en de Gedoornde hartschelp (Acanthocardia echinata)  
zijn echter veel zeldzamer en als men deze vindt, zijn de schelpen vaak niet 
geheel gaaf. 
Ook zijn de mooi glanzende Wenteltrapjes (Epitonium clathrus) niet algemeen,  
hoewel ze na oostenwind toch wel vrij talrijk in het horentjesgruis gevonden  
kunnen worden. Dit horentjesgruis dat bij eb en na oostenwind overal aanwezig 
is, verdient onze nadere aandacht. 
Als men eens wat gruis van strand meeneemt en het thuis, na het gedroogd te  
hebben, uitzoekt, kan men leuke vondsten doen. In dit gruis zijn o.a. Gevlochten 
fuikhorentjes (Hinia reticulata), Brakwaterhorentjes (Peringia ulvae), 
Rechtsgestreepte platschelp (Fabulina fabula), Tere platschelp (Angulus tenuis) 
en Witte dunschaal (Abra alba) te vinden. 

Op 18 februari 1975 deed ik o.a. de volgende vondsten: Geplooide rots- 
boorder (Saxicavella plicata) 2 ex. en 1 ex.(doublet) van de Bonte mantel  
(Chlamys varia)!! De bonte mantel is bij ons op het strand een zeer zeldzame 
verschijning. De mogelijkheid van de aanwezigheid van dit exemplaar is echter 
te verklaren door de grootte + 2,2 mm. 

Behalve de schelpdieren zijn er nog andere dieren die op het strand aan- 
spoelen en de aandacht zeker waard zijn. B.v. de krabben, behorende tot de familie 
der schaaldieren of de stekelhuidigen, zoals Gewone zeester, Kamster, Zeeklit, 
Zeeboontje en de mooie Zeeappeltjes met hun korte stompe groene stekels, 
vaak met een paars puntje. 

Ook de kwalpoliepen zijn interessante dieren. Deze spoelen regelmatig op  
het strand aan en worden vaak aangezien voor wieren. Het zijn echter dieren,  
die men zich voor kan stellen als koraal. Het zijn dan ook meestal de skeletten 
die aanspoelen en niet de dieren zelf. 
Kwalpoliepen zijn echter moeilijk op naam te brengen. Bij enkele is het me  
wel gelukt en ik ben tot de volgende determinaties gekomen: Gekromde zee- 
borstel (Hydrallmania falcata), hier op het strand wel de algemeenste kwal- 
poliep samen met de Ruwe zeerasp (Hydractinia echinata). Twee andere soorten  
zijn: Haringgraat (Halecium halecinum) en Klein tandhoornkoraal (Dynamena  
pumila). Kwalpoliepen zijn makkelijk te prepareren door een glazen potje voor  
1/5 deel met 5% formaline te vullen en dan bijvullen met water. Ze zijn op 
het strand te vinden op wieren en tussen ander aanspoelsel. 
 

Dick v.d.Oever 
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VERVOLG WAARNEMINGEN VAN BLZ. 18 
 
FRATER 100 ex. 22-12-1974 Zuidduinen A.Cramer 

BARMSIJS  1 ex.  8- 2-1975 Noordduinen  Glasbergen/Cramer 

GOUDVINK  1 ex. 25-12-1974 Sparrelaan L.van Duyn 
  1 ex. 27-12-1974 Sparrelaan H.van Duyn 
  1 ex.  2- 1-1975 Z.H.L.                D.Passchier e.v.a. 

SNEEUWGORS 20 ex.  8-12-1974 Zwarteweg D.Passchier 
  1 ex. 15-12-1974 strand D.v.d.Oever 
 25 ex. 16- 2-1975 Vinkeveld A.Cramer 
  4 ex. 23- 2-1975 Vinkeveld W.v.d.Niet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




