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

Dammen en dijken
Er zijn veel dammen en dijken rond de
Oosterschelde. Ze beschermen het land
tegen overstromingen.
Toevallig zijn het ook fijne
leefgebieden voor planten
en dieren die van nature
op rotskusten leven: de
dijken en dammen
zijn onze kunstmatige rotskusten. De
dieren hebben allemaal hun eigen plekje
op de dijk. Rond de
hoogwaterlijn leven dieren die langer
zonder het zoute water kunnen dan dieren die in
de buurt van de laagwaterlijn leven.
Let op: de hoogwaterlijn is op
veel plaatsen te herkennen aan een groene
rand algen waar je
makkelijk over uit
kunt glijden. Trek
dus schoenen aan
met een stevig profiel
die tegen een stootje
en water kunnen.

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van dieren die tussen en op de stenen van dammen en dijken
leven. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar de dieren
die het meest voorkomen staan op deze kaart.
Dieren houden van een bepaalde plek waardoor je niet alles overal kunt vinden. De omstandigheden moeten precies goed zijn. Het beste kun je op zoek gaan bij laag water. Wil je een dier bekijken stop hem dan in een bakje met
water. Met een (pot)loep kun je ze nog beter bekijken.

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 het
diertje dat 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.

Tekeningen: Danker Jan Oreel
Uitgave: Nationaal Park Oosterschelde
Realisatie: IVN Consulentschap Zeeland
Foto’s: Anne Frijsinger en Mat Vestjens
Er zijn verschillende zoekkaarten, bestellen
en meer info: www.np-oosterschelde.nl
Mede mogelijk gemaakt door: provincie Zeeland
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Ja

Lijkt het
dier op een
vastgeplakte
pissebed?

Nee

Brokkelster

Een ander dier,
bijv. de Zakpijp.
Raadpleeg een
zeedierenboek.

Lijkt het
dier op een
slak met
slakkenhuis?

Ja

Zeeappel

Ja

Nee
Nee

Keverslak

Zeester

Lijkt het
dier op een
stekelig
balletje?

Ja
Is je dier
stervormig
met vijf
poten?

Gewone
alikruik

Nee
Nee

Nee
Zakpijp

Lijkt het dier
vergroeid met
steen?

Strandkrab

Nee
Zitten de
dieren met soort
draden aan de
steen vast?
Ja

Heeft je dier 8
poten, waarvan
de eerste twee in
stevige scharen
eindigen?

Ja

Ja

Lijken ze
meer op vuilwitte pukkels
dan op
dieren?

Nee

Heremietkreeft,
met wulk als huis

Garnaal
Ja

Nee

Blaadjes
naaldachtig?

Lijkt je dier op
een bloem?

Heeft je dier
poten?

Ja

Zit je dier
vast aan een
steen?

START

Nee

Lijkt je
dier op een
doorzichtige
druif?
Ja

Nee

Ja
Anemoon,
bijvoorbeeld de
Paardenanemoon

Is je dier
doorzichtig
met heel veel
poten?
Ja

Zeepok
Nee

Mossel

Nee

Ja

Ja

Blaadjes als
bij klaver?

Oester

Een ander dier,
raadpleeg een
zeedieren boek

Ja

Ja

Ruwe alikruik

Stompe
alikruik

Draagt je
dier een
Nee
slakkenhuis op
zijn rug?

Zeedruif

Nee

Lijkt je
dier op een
doorzichtige
schijf?
Ja
Kwal,
bijvoorbeeld
de Oorkwal

Nee

Een ander dier.
Raadpleeg een
zeedierenboek.

