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

Insecten
op het schor
Op de schorren komen gespecialiseerde insecten voor. Zo kun je als de zeeaster bloeit de
schorzijdebij tegenkomen. Een gangetje in het
zand leidt naar de nestkamertjes die bekleed
worden met een stof die zijdeachtig opdroogt.
Vandaar de naam.
Een weinig opvallend insect is de wapenvlieg. De
wit-zwart gekleurde mannetjes zijn maar een halve
centimeter groot en lijken
net kleine witte pluisjes als
ze uit de planten opvliegen.
De zeeasterboorvlieg is een klein vliegje met
vlekjes op de vleugels. Het vrouwtje
legt met haar lange legboor eitjes
in de bloemhoofden van de
zeeaster. De larven doen
zich tegoed aan de onrijpe zaden.

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van een aantal insecten die je op het schor kunt tegenkomen. De meeste
insecten vind je in de maanden juli tot en met september, als
de zeeasters en lamsoren bloeien.
Je kunt ze het beste bekijken door ze voorzichtig met een loeppotje te vangen als ze op een bloem zitten. Om het schor te
beschermen mag je er niet op maar er is voldoende te vinden
langs de randen.

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
insect 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.

De kustvlekoog is een donkergroen-metallic gekleurde zweefvlieg met gevlekte ogen. Hij zet
zijn eitjes af in stilstaande poeltjes met
rottend wier. De larve (± 2cm) heeft een
lange snokel van 3 tot 4 cm. Ze worden
rattenstaartlarven genoemd.
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Op het schor vind je naast gewone
dazen een paar bijzondere zoals de
kwelder-gifoogdaas, de zilte regendaas en de zilte knobbeldaas.

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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Honingbij
(kan steken)
of ander insect,
raadpleeg een
insectenboek

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’.
Ander insect,
raadpleeg een
insectenboek

Bijvlieg
Nee

Zeeasterboorvlieg

Ja
Heeft het
insect een
bijachtig
uiterlijk?

Langlijfje

Nee
Ja
Nee

Schorzijdebij
(kan steken, maar
mensenhuid is te dik)

Ja

Ja
Heeft het
insect lichte
haarbandjes op
het achterlijf?

Nee

Kustvlekoog

Ja

Heeft het
insect een lang
dun geel-zwart
achterlijf?

Is het insect
glimmend
groen-zwart
gekleurd?

Zijn er
meerdere vlekjes
in de vleugels
zichtbaar?

Nee
Nee
Ja

Nee

Ja

Heeft het
insect opvallende
kleuren en
streepjes in
de ogen?

Is het insect
geel-zwart
gekleurd?
Wapenvlieg
Ja

Duitse wesp
(kan steken)

Heeft
het insect lange
voelsprieten en
een wespentaille?

START

Nee

Nee
Is het insect
duidelijk groter
dan een halve
centimeter?
0,5cm

(

Daas
kan bij warm
weer steken)

