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

Vissen
Voor veel vissen is
de Oosterschelde belangrijk. Ze
komen er om te
eten, te rusten, te paaien
(partner zoeken), eieren te
leggen, zich te verschuilen
en voedsel te zoeken. Tussen
de stenen van dammen, dijken en
deltawerken maar ook op de zandige en slikkige
bodems vinden veel soorten en plekje.
Sommige soorten zijn het
hele jaar door in de
Oosterschelde te vinden, zoals de zeedonderpad. Maar vissen trekken
net als vogels. In de winter is de spiering
hier te gast en in de zomer verblijven harder,
tong, ansjovis en de lipvis er.
De paling is ook een
echte trekvis. In het
voorjaar trekken
de jongen palingen
(glasalen) vanuit zee naar
het zoete water. Langs de Oosterschelde zijn
speciale aalgoten aangelegd om ze over de
dijk heen te helpen. Volwassen palingen
gaan weer naar zee om in de Saragossozee,
aan de oostkust van Amerika, te
paaien.

Zoekkaart
Vanaf de kademuur, een steiger of een boot kun je
vissen zien in het water van de Oosterschelde. Ook
in poeltjes tussen de stenen van de dijk blijven bij
laag water soms vissen achter. Natuurlijk zie je ze het
mooist als je gaat snorkelen of duiken. Je kunt ook bij
hengelaars gaan kijken wat ze hebben gevangen.
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van
meeste vissen die je in de zomer in Oosterschelde tegen komt.

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
vis 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.
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Er zijn verschillende zoekkaarten, bestellen
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Lipvis
of andere vis, zoek
op in een vissengids

Ansjovis

zome
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School
kleine visjes
met groenachtig
blauwe metaalglans?

Bot
of andere platvis
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Harder

Nee

Ja
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Ja
Grote vis,
die aan de
oppervlakte
zwemt?

Nee

Steenslijmvis
of andere bodemvis, zoek
op in een vissengids

Nee

Nee

Tong

Nee
Ja

Schol

Duidelijke
oranje stippen op
de bovenkant?

Vis met
een grote kop
en bek?

Ja

Kleine
stekeltjes langs
de zijlijn?
Ja

Ja
Nee

Zeenaald

Nee

Langgerekt
ovaal lichaam?
Ja
Beetje stijve
vis met lange
zuigsnuit?

Paling

Ja
Ja

Geep
de geep heeft groene graten
Nee

Ja

Kronkelig als
een slang?

Nee
Ja

Hele lange
dunne vis?

Ja
Botervisje

Dikkopje

Nee
Hele
platte vis?

Nee

Nee
Klein met
een rij donkere
vlekken met een
lichte rand?

Zeedonderpad

Tussen
de 6-15 cm
groot?

Dik kopje en
zandkleurig met Ja
bruine vlekken
en lijntjes?
Nee
3 doornige stekelbaars
het mannetje bewaakt het nest
met eitjes dat in zoet, zout en brak
water te vinden is!
Ja

of Zwarte gondel

Is het een
stekelbaarsje?

Nee

START

Je kunt óók een jong visje gevonden hebben!

