Verslag wierenexcursie IVN op 6 april 2019
Op de laad- en losplaats van de oude, vervallen haven van Viane kwamen elf
enthousiastelingen biji elkaar om te bekijken wat er zoal in de Oosterschelde aan leven
aanwezig was. De plek zelf ademde historie: laad- en losplaats, beginpunt van een
veerdienst naar Stavenisse en een andere naar Scherpenisse. Bij de dijk is nu een ultramodern “glazen” huis gebouwd nadat het “groene huis” (zie artikel hierover) in 2013
verkocht en gesloopt was.
Om half 12 was het laagwater, waardoor een enorme vlakte met allerlei poelen en
kreekjes bloot kwam te liggen. WAT er in die poelen te zien was, was het doel van deze
excursie. De strekdam die indertijd aangelegd was om het kanaal voor de veerboten open
te houden, lag over zeker 700m boven water. Intrigerend allemaal.
Met koffie en een snee vruchtenbrood in de buik en op laarzen daalde iedereen af naar
het water. Veel wieren, grote paardenanemonen, en heel veel andere dingen. Voor velen
was dit een grote verrassing.
Dit is de lijst van wat Lenie meteen op naam heeft kunnen brengen:
Broodspons, Zakpijp, Zeecipres, Eitjes Gestippelde dieseltreinworm en Zager, Keverslak,
Paardenanemoon, Oester, Alikruik, Wadslakje, Zeesla, Rood darmwier, Klein darmwier,
Iers mos, Wakame, Knoopwier, Kleine zee-eik, Blaaswier, Iriserend kraanbeenwier, Puntig
buiswier, Donker buiswier, Fijn buiswier, Slijmerige drakentong, Klein geleiwier, Azijnwier,
Veelvertakt pluimwier, Japans bessenwier, Knotswier.
Foto’s van de verschillende wieren zijn te vinden op verspreidingatllas.nl of in de
verslagen van de wierenwerkgroep van IVN-GO. DirkJan heeft enkele wieren mee naar
huis genomen om nader te bestuderen. Van bijzondere vondsten volgen hierna wat foto’s.
Zo begonnen we

Paardenanemoon

Paddenstoelspons
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Wat een afmeting heeft het Japans
bessenwier!

Eitjes van de Stekelhoren

Muiltjes: de onderste is een vrouwtje,
de schelpen daarboven allemaal mannetjes.
Breekt de stapel af, dan zal de onderste
veranderen van een mannetje in een vrouwtje.

Schelpkokerworm: alleen het pruikje steekt
boven het zand uit, de rest van de koker zit in
het zand
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Zakje met eitjes van de Gestippelde
dieseltreinworm, een worm die zeepieren eet

Een Hooiwagenkrabspin. Voor de duidelijkheid hier een
tekening ervan

Gids DirkJan fotografeert een spons onder water.
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Met nog een bekertje koffie praten we na over
wat er allemaal te zien geweest is.
Hier temidden van Gele hoornpapavers.

De tekst is van Kirsten
De foto’s van DirkJan, Jeanette en Diana
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