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

Strandjes aan
de Oosterschelde

Eikapsel, hierin hebben de
eieren van de wulk (een grote
slak) gezeten.
Rugschild van een inktvis, de zeekat.
Ze komen in mei naar de Oosterschelde om te paren. Daarna gaan
de vrouwtjes dood en spoelen de
rugschilden vaak aan. We noemen dat ook sepia en de kanarie
is er gek op.
De zeepier leeft in een u-vormige
buis in het zand of slik. Aan de
ene kant van die buis zie je een
hoopje tandpasta, aan de andere
kant een trechtertje. Daar zuigt de
zeepier het zand naar binnen. Tussen het zand
zit voedsel en de rest poept hij weer uit.
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Aan de
Oosterschelde

In luwe hoekjes van de Oosterschelde vindt je
kleine strandjes. Bij hoog water spoelen hier
allerlei (dode) dieren, wieren en afval aan.
Bij de laagwaterlijn kom je dieren tegen die in
en op het zand leven.

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van de meeste
strandvondsten. Je kunt het best gaan speuren als het laag
water is. In de rand met rommel (= vloedmerk) wat hoger op
het strandje, is ook veel te vinden.

Doe voorzichtig met de dieren die
je vindt en zet ze weer terug op hun
plaats. Lege schelpen en aangespoelde wieren e.d. mag je meenemen.

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 je
strandvondst. Zijn ze hetzelfde, dan weet je hoe je vondst
heet. Soms staan ze er niet op en moet je verder zoeken
in een boek.

De kokkel is een schelpdier en
leeft in het zand net onder de
oppervlakte. Hij verraadt zijn
aanwezigheid door twee rafelige
gaatjes. Hiermee filtert de kokkel
plankton (hele kleine diertjes en plantjes) uit het
water. Het schone water gaat er door de andere
opening weer uit.
Zo zie je dat er naast zonnen en zwemmen nog
veel meer te beleven valt op de strandjes van de
Oosterschelde.

Er zijn verschillende zoekkaarten, bestellen
en meer info: www.np-oosterschelde.nl

www.np-oosterschelde.nl

Je vondst staat niet op deze zoekkaart.
Raadpleeg een van de andere zoekkaarten of een boek, bijvoorbeeld de veldgids ‘Flora en fauna van de zee’.

Ja

Grote,
grillige schelp met
golven en laagjes,
van binnen met
wit parelmoer?

Andere slak
zoek op in een
schelpenboek.

Japanse oester
Gevlochten
fuikhoren

Nee

Nee

Vrij
kleine schelp
Nonnetje
Ja (max. 2,5 cm) met
rozige, of gelige
tinten?
zoek ook naar
de sporen van de
levende dieren.

Ja

Andere schelp
raadpleeg een
schelpenboek.

Purperslak maakt gaatjes in
schelpen en zuigt ze dan uit.
Ja

Wadslak

Wittige vrij
platte schelp
(max. 6 cm)?

Ja

Nee

Kokkel
zoek ook naar de sporen
van het levende dier.

ribbel in de
breedte en in de
lengte, net een
vlechtwerkje?

Muiltje
lijkt aan de
onderkant net
een slipper, of
muiltje.

Ja

Vlokreeft

Een piepklein
slakkenhuisje
(minder dan
een ½ cm)?

Nee
Teer rond
kalkachtig bolletje
met gaatjes en een
groter gat aan de
onderkant?

Nee
Ja

Ja

Is het een
slakkenhuis?

Ja

Eikapsel van
de wulk

Nee

Nee
Is de
schelp heel lang
en smal?

Ja

Is het
een schelp?

Nee
Garnaalachtig
beestje?

Schelpkokerworm
laat de worm maar in zijn
huis, je krijgt hem er niet uit
zonder hem te beschadigen!

Nee
Sponsachtig
wittig balletje?

wulk

Amerikaanse zwaardschede

Klopt! Dit is het hoopje
van een Zeepier. Kijk
Nee
of je ook het trechtertje
aan de andere kant
Net een
van de woonbuis
kwastje zandKrom
kunt vinden.
korrels die boven
beestje, kruipt
het zand
op zijn zij?
uitsteekt? Ja
Ja

Slijkgarnaal
of andere
garnaal.
Nee

Nee

Nee

Ja

Stevige
schelp met
ribbels?

Ja

Nee

Zeer stevig
slakkenhuis
± 3 cm hoog

Nee
Platte
slijkgaper

Ja

Nee Net
een hoopje
uitgepoept zand?

Skelet (is stevige
buitenkant) van de zee-appel
een levende zee-appel heeft net
als andere zee-egels stekels.

Nee
Is het
Ja een schelp of een Nee
slakkenhuis?

Ja

START

Wit
langwerpig ovaal
stuk kalk?

Ja

Rugschild van de zeekat
wordt ook wel sepia of
zeeschuim genoemd.

