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 zomer
De Oosterschelde is een belangrijk vogelgebied. Sommige vogels, zoals de tureluur, lijken
hier het hele jaar rond te zijn.
Maar de tureluurs die hier broeden vertrekken in het najaar naar
Afrika om te overwinteren. Terwijl de tureluurs die hier overwinteren in het voorjaar terugvliegen naar noordelijke streken zoals IJsland om daar te broeden.
Bij laag water is het op de slikken een
drukte van belang. Er leven veel bodemdieren die door steltlopers als de scholekster en
de tureluur graag gegeten worden.
Eenden verswijnen regelmatig met hun
kop onder water om boven te komen
met een snavel vol met eten.
Vaak zie je alleen hun
kont parmantig uit het water
steken.
Een visdief neemt een duik in
het water. Hij heeft een visje
te pakken. Plots duikt
uit het niets een zilvermeeuw op. Met
een behendige duik
dwingt hij de visdief zijn maaltje te
laten vallen.

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van
de meeste vogelsoorten die in de zomer op en rond
de Oosterschelde voorkomen. Grote aantallen vogels en vogelsoorten vinden er rust, voedsel en een
plek om te broeden.
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.

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

www.np-oosterschelde.nl

Grutto

Zilvermeeuw

R
E
m
o
z
S
VOGEL

Jonge meeuw

Fuut
of andere
vogel, zie de
vogelgids

Kokmeeuw

Kuifaalscholver
Nee

Bontbekplevier of
andere steltloper,
zie vogelgids

Ja
Bontbekplevier

Ja
Zwarte vogel
met witte kin en
wangen

Nee

Oranje snavel
en poten?

Donkerbruine
kap (kop) en
afgeronde
staart

Donkergrijze
rug en vleugels Nee
en gele poten?

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Kleine
Mantelmeeuw

Zwarte kap
(kop) en
zwaluwstaart?

Grote meeuw
met grijze rug
en vleugels?

Visdief

Stern. Let op de
kleur van poten
en snavel

Aalscholver
Nee

Andere vogel,
zie vogelgids

Nee

Ja

Ja

Tureluur
Andere eend
of gans, zie
vogelgids

Lijkt je
vogel op een
meeuw?

Scholekster

Grote Stern
Nee

Nee

Ja

Is je vogel
vooral bruin met
Ja
naar beneden
gebogen
snavel?

Donkere gans
met zwarte hals
met kleine witte
vlek?
Ja

Nee
Nee

Wulp

Nee

Een drukteschopper met
een stevige
oranje snavel?

Nee

Lijkt je vogel
op een eend of
gans?

Kluut

+
Ja

Ja
Nee

Is je vogel
een
steltloper?

Groene kop
en witte
halsring?
Ja

START

Bruinige eend?

Bergeend

Nee

Ja

Dwergstern

Ja

Rotgans

Ja
Is je vogel
zwart / wit?

Groen/zwart
en witte eend
met rode
snavel?

Nee

Nee

Bruin rossige
kop met een
goudkleurige
kruin?
Ja

Smient
Wilde eend

Smient

Wilde eend

De meeste
vrouwtjeseenden zijn bruin
gekleurd.

