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

Vogels in de winter
De Oosterschelde is een belangrijk vogelgebied.
Sommige vogels zie je het hele jaar door, anderen alleen in de winter. De Oosterschelde wordt
gebruikt als tussenstop tijdens hun reis naar het
zuiden waar ze overwinteren. Ook op de terugreis naar de broedgebieden in het hoge noorden
komen ze weer langs.
Veel van kleine
steltlopertjes hebben in de winter
een bruingrijs
wittig verenkleed en
dat maakt herkennen niet
makkelijk. Ook de kokmeeuw
heeft zijn winterkleed; een
walkman op zijn kop in
plaats van een hele donkerbruine kop. Eenden zijn meer
binnendijks in de inlagen en karrevelden te vinden. Ganzen hoor
je al van ver, ze eten in
de winter in grote aantallen op grasof akkerland hun
buik rond. In het
voorjaar vertrekken te meeste weer.

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van
de meeste vogelsoorten die in de winter op en rond
de Oosterschelde voorkomen.
Bij laag water scharrelen veel vogels hun maaltje bij
elkaar op de drooggevallen slikken. Bij hoog water is
het na hard werken goed rusten achter de dijken in
de inlagen en karrevelden. Je kunt dus aan de vogels
zien of het laag- of hoogwater is.

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
vogel die je hebt gezien. Zijn ze hetzelfde, dan weet je hoe je vogel heet. Soms
staan ze er niet op en moet je verder
zoeken in een boek.
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Bonte Strandloper
of andere steltloper raadpleeg
een vogelgids

Rietgans
of andere gans
raadpleeg vogelgids

Dodaars
klein fuutje, zwemt
soms half onder water

Smient
of andere eend,
raadpleeg vogelgids

Nee
Kanoet
(iets groter dan de
Bonte Strandloper)

Andere meeuw
Raadpleeg vogelgids

Steenloper
Nee
Ja

Nee

Is je vogel
± zo groot als
een spreeuw
met oranje
pootjes?

Ja
Kokmeeuw

Nee

Grijs/bruine
gans met zwarte
Ja banden op de
buik en witte ring
om snavel?
Kolgans
Middelste Zaagbek
de smalle gezaagde bek wordt
gebruikt om vis te vangen
Nee

Rode snavel
en rode poten en
‘koptelefoontje’?

Ja

Ja

Lijkt op een
jong eendje?

Nee

Kleine
zwart/witte
gans met witte
wangen?

Ja

Duikeend
met een woeste
kuif met een
witte halsband?

Brandgans

Ja

Zilverplevier

Veel steltlopers hebben
in de winter een
grijs-bruin, wittig
verenpak. Let goed op de
grootte en de kleur van de
snavel en poten!

Nee

Nee

Nee

Is je vogel
grijzig met een
wittige onderkant
en een kort, stevig
snaveltje?

Grote meeuw
met donkere
vleugels, vleeskleurige poten en
gele snavel?

Is het
een zwaan met
een zwart-gele
snavel?

Ja
Grote Mantel
meeuw

Kleine Zwaan

Is je vogel
grijzig met een
wittige onderkant Ja
en een lange, iets
opgewipte snavel?

Lijkt je vogel
op een meeuw?

Nee

Nee

Lijkt je vogel
op een eend?

Nee

Ja

Nee

Nee

Eidereend
Ja

Is je vogel
zwart/ wit met
een opvallende
kuif?

Ja

De vogels zijn ingedeeld in groepen.
Lees eerst de toelichting aan de andere zijde van
de zoekkaart = vrouwtje
= mannetje

Grote eend
wit van boven,
zwart van onder
en met een
zwarte kruin?

Is je vogel
een steltloper?
Ja

Kievit

START

Klein eendje
met een roomkleurig kontje?

Wintertaling

Ja

Rosse Grutto

Nee

Duikeend
met een wit
‘brilletje’?

Ja
Brilduiker

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Grote eend
met een grote
kastanjebruine
vlek aan beide
zijkanten?
Ja

Slobeend

