Ontdek de
Oosterschelde!
Het nationaal park biedt volop gelegenheid om
van natuur en landschap te genieten. Door de
dynamiek van het getij is het altijd anders. Er
worden excursies en andere buiten activiteiten
georganiseerd, zie www.np-oosterschelde.nl

Kwallen en
Anemonen in
de Oosterschelde
Kwallen
Kwallen bestaan uit een geleiachtig klokvormig
lijf met aan de onderzijde een opening. Die
opening dient als mond maar ook komen
hier hun afvalstoffen en ei- en zaadcellen door naar buiten. Naast de opening
heeft de kwal meestal mondarmen
waarmee het voedsel naar binnen wordt
gewerkt.
Aan de rand van de
hoed zie je tentakels.
Een botsing met
deze tentakels is voor
kleine diertjes dodelijk.
Voor de mens slechts bij een
paar soorten een gevoelige
gebeurtenis.
Anemonen
Anemonen worden ook wel bloemdieren genoemd. Het zijn dieren die vastzitten in
het zand, op stenen en palen en andere
harde voorwerpen. Ook anemonen hebben één opening die niet alleen als mond
dient maar waar ook de afvalstoffen en eien zaadcellen uitkomen.
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Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van de meeste
kwallen en anemonen die je in de Oosterschelde tegen komt.
Kwallen en anemonen horen bij de neteldieren. Neteldieren
hebben een mond die omgeven is met tentakels. De tentakels bevatten een bijtend gif waarmee de dieren die ze eten
worden verlamd.

Op de zoekkaart wordt aangegeven
welke kwallen ‘netelen’ (denk aan het
prikken van de brandnetel).

Begin bij de start op de zoekkaart. In ieder rondje staat een
vraag. Is het antwoord op die vraag ja, dan volg je de ja-pijl.
Is het antwoord nee, dan volg je de nee-pijl. Uiteindelijk kom
je bij een plaatje uit. Vergelijk dat plaatje met de kwal of anemoon die je hebt gevonden. Zijn ze hetzelfde, dan weet je hoe
je vondst heet. Soms staan ze er niet op en moet je verder
zoeken in een boek.

Net als kwallen verlammen ze met tentakels hun prooidiertjes. De Nederlandse anemonen zijn bij aanraken
niet gevaarlijk voor de mens. Ze voelen hooguit wat kleverig.

Er zijn verschillende zoekkaarten, bestellen en
meer info: www.np-oosterschelde.nl
Mede mogelijk gemaakt door: provincie Zeeland

www.np-oosterschelde.nl
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Andere anemoon, raadpleeg een boek,
bijv. ‘Flora en fauna van de zee’ van
Rob Leeuwis (KNNV/IVN)
Nee

Ribkwal, er zijn 2
soorten: de Zeedruif
(heeft vangarmen)
en de Meloenkwal
(eet zeedruifjes)

Andere kwal, raadpleeg
een boek, bijv. ‘Flora
en fauna van de zee’
(KNNV/IVN)

Blauwe, rode
of gele haarkwal
(Pas op! kan prikken)

Ja

Ja
Heeft
de kwal een
bruine rand en
V-tekens?

Oorkwal (vrouwtje
heeft roze ringen)

Ja
Heeft de kwal
vier oorvormige
ringen in de
klok?

Viltkokeranemoon,
ingegraven in een koker van
slijm en modder. Tentakels
aan de rand liggen meestal
plat tegen de bodem.

KWALLEN

Mondschijf en
tentakels variabel
van kleur, vaak
vlekken en banden
op de tentakels?

Grote
anemoon
(Ø 10 cm) met
korte dikke
stompe
tentakels?

Tentakels
Steel
Mond
Ø = doorsnede of diameter

Ja

Zeedahlia, kleur
varieert van rood,
roze tot geel, groenig.
Opvallende ‘lippen’

Nee
Ja

Grote anemoon
(Ø 10 cm) met
lange gladde ‘steel’
en pluimachtige
tentakels?

Nee

Nee
Ja
Bruinrode
anemoon met
blauwe stippen
onder de
tentakelrand?

Weduweroos,
krimpt bij
verstoring

Nee,
in zand
of slib

Nee
Heeft de kwal
tentakels aan
de zijrand?

Nee

Ja
Tentakels
doorschijnend
wit of beige met
duidelijke lengtestrepen?

Is de kwal
kleurloos en
doorzichtig?

Zeepaddestoel
Ja

Ja

Opvallende
Ja
baksteenrode kleur
en vaak wat lichtere
tentakels met een
vrij gladde ‘steel’
tot 7 cm hoog?

Nee

Zeeanjelier, kleur
varieert van wit
Nee
tot oranje of bruin.
Ja Korte tentakels Tentakels vaak
lichter dan
langs de mond en
de ‘steel’
lange tentakels
langs de rand?

Heeft de
kwal de vorm
van een
druif?

Nee

Nee
Ja

Slibanemoon, er is ook
een kleine slibanemoon. Bij
verstoring kan de hele anemoon zich terugtrekken in
de bodem.

Nee

Nee
Kompaskwal
(Pas op!
kan prikken)

Andere anemoon,
raadpleeg een boek, bijv. ‘Flora
en fauna van de zee’ van Rob
Leeuwis (KNNV/IVN)

Baksteenanemoon, samen met
de Paardenanemoon vanaf de
dijk het meest te zien.

Ja

Op steen
of harde
ondergrond?

ANEMONEN

Paardenanemoon,
komt voor tot boven de
laagwaterlijn en kan de
tentakels snel intrekken

