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PE l/ERSCI/UtENPE lONKTUS VAN ONS STRANV 

) . PE STROOK FIJN,MU1. ZANP 80VEM PE HöÖGWATERLIJW 

AWeew bij exiteem (loogwâ eA [ipAingvloed] en bij zwoAe 
•itoAm woAdt deze zone oveAipoeld. 
Om "itAand-te-jatten" ii deze zone ook inteAeaant. 

2. VBJ/LOEVLÎJN. 

Ve ^tAook waoA het wateA dagelijks bij vloed allzAlei OK-
ganiimen af^zet. Het ii een zeex inteAeaant deel van oiu 
itAand uxxoA legelmatig Aijke itAandvond-iten gedaan looiden. 

3. VE GETIJPEZÖWE. 

Het vochtige, hoAde zand tuMen eb- en vloedlijn. 
Een ideaal gebied vooi de ichelpenveAzamelaoA^,. HieA vin
den wij ook de ipoien van de ondeA de zandlaag levende 
bewoneAi zoaU. bijvoorbeeld de kokkel, de ^chelpkokeAwo'im 
en de zeep-teA. 
Het wemelt in deze zone van leven; een aantrekking vooi 
vogeti al-i meeuwen en -itxandlopeAtjei. 



HET PLANKTON. 

Bô -̂óuoed̂ ê  van de zee; mimucatz zznctttigz di(iA.tjzi, tafivzn 
zn zitjzi, ook plantaoAdigz oiganiimzn. 

Vzzz zwevende ma-iia van mitjaAdzn vzA.!,chHtzndz oAganiimzn, 
meeged̂ euen dooA de .itAorning, voAmzn de boAiii van de vozdizlkz-
tzn in zee. 

Nizt altzzn de klzinz dizAzn. ztzn plankton, ook de gAotzJiz vii-
izn hzbbzn plankton op hzt mznu. itaan. 
Zzl(ji dz gAootitz zoogdizA op aoAdz, de watvii, vZA^lindt tonnzn 
plankton pet jaaA. 

Hzt plankton van dizAlijkz ooAipAong noemen wij hzt zooplankton, 
van plantaoAdigz ooA-ipAong hzt phtjtoplankton. 

Bovzndizn mogen ulij nizt vzAgztzn dat zee- en oceaanwatet onge-
vzzA 10 % van onze oaAdz bzdzkkzn. 
OndzAichattzn mij du-i zzkzA nizt dz zeer bzlangAijkz Aol van 
hzt plankton. 

Plankton ii de ba-iii van dz znoAmz vozdizlkztzn in zee. 
VZÂnizlzn van plankton, hoz dan ook, li Izvzn^-gzvaoAlijk ! 
[ook vooA OM mzn-izn. Vz men* '^taat' m̂meA4 aan dz top van 
deze pyAomidz ... ) 



Langihe.e.n de viozdtijn kunmn wij zceA intzAZHante. ontdzkkingzn 
dozn. 
JmmeA6, een glotz hozvzzihzid ichztpzn, wiZAZn en kivutlzn uioidzn 
bij hoogwatzA [vtozd] dod de zee meegeuoe^d en jui-it dacui, 
op diz 'lijn ' aigzzzt. 

Vz Zaag -ichztpzng)iui.i> ii zzkzA de mozitz waoAd om van nadzAbij 
tz bzkijkzn. 
Wij vindzn ZA vzAichitlzndz ichztpzn diz noAmaat bij om nizt 
vooikomzn. Peze £aat4genoemden zijn a^komitig van de meeA A.oti-
achtigz ktutvoiinzn. 

Pe klzuAzn^ijkdom, de vZAichittzndz voimzn en de taJüiljkz voAia-
tiZA tzkznzn dan ook zzn boziznd patAoon op lizt ^txand. 



IDBEKDURBN (MÖUUSCA) 
********************* 

Schztpzn vfizamztzn ii een bozLzndz hobby, dz divZAiz voimzn, 
dz mooiz klzaAzn zzttzn dz mznizn aan tot zozkzn. 

Pe MhztpdizAZn diz wij hizn. vindzn woKdzn ondzAvzAdtzZd in 
dtiiz giozpzn : 

; . PE rWEEXLEPPIGEW. 
Z. PE SLAKKEH. 
3. PE INKTVISSEN. 

VE TWEEKLEPPIGEN 

hzbbzn, zoaJ-i dz naam dozt vzAmozdzn, tiMZZ ichzlpzn. 
Pe tiuzz dztzn zijn vzAbondzn dooi een icha-xnizA en ituitband, 
Stzvigz ipiZAzn lUaoAboigzn een voldozndz aiiiuiting van hzt 
idhzlpdizx. 

Peze dizAzn hzbbzn een -itZAk gz-ipizAdz vozt en ^wee huidptooizn; 
dz mantzt bzvindt zich binnznin tzgzn dz 6chzlp. 
At-i hzt dizA gKozit voKmzn ZA zich bandzn op dz ichzlp : dz 
gloziAingzn [hizAaan kunnzn loij dz oudzAdom van hzt ichztpdizA 
-ichattzn] . 

Bij vzzl giiavzndz ioontzn itzzkt dz tinntzl aan dz achtzAkant 
dooi een opzning naoA buitZAn in dz voAm van twzz buiijzi diz 
vzA.'i zzzwatZA mzt vozd-izt en zuuAitol naoA binnzn ittmzn. 

Pe vozt woidt vaak gzbiuikt om tz giavzn en MIM woAdzn dxadzn 
a^gzichzidzn waoAmzz hzt dizA zich va^thzcht [by.iiijU>dA.adzn). 



P£ SLAKKEN IBUIKPOTIGEN) 

A-iymttAiichz weefed êAen met een 
goed ontwikkzZdz kop en een bAede 
a^gep^atfe voet. 

Pe ichf-lp ii in hzt atgzmzzn en-
fee^voud^g en 4p-tAaa£voAm<g gewon
den,Het d-teA bez^t een vaak Adip-
ac/if<ge tong d-ie pet vee£ c/i-it^ne-
tandjZi (de "Aaduia") ^4 bezet. 

HizAmzz -idiAapzn zij de w^e^en van Aotsen en stenen. In -somm-ige 
gz\jalte.n boizn zij gaatjzi in de 4che^pen van hun piooidizxzn. 
Pe mee<st vooikomzndz aan onze feu4t z^yn de wu£fe en de alikAuik. 
Zouizt de wuffe a ^ de otxfeAu-ife behoAen tot de kloyi-iz van de 
fe^euw<5£afefeen. 

PE INKTl/IS OF ZEEKAr 

Pe zeefeat bedooAt oofe tot de mo£iu4ca, maoA veA4c/u£t van de 
andzAZ ichzlpdizAZn dooi hzt izit dat zijn ichztp wzAkzlijk 
iniiK.ndig gedragen woldt. 

Pe zeefeat ze£^ ^poeft zeMen aan, maoA. zijn Achztp kunnzn wij 
Azgzùnatig vindzn in de vlozdlijn. 

Peze feaXfeac/it^ge ^cde-fpen woAden vaak gegeven oan feanaA-te-6 en 
aan andzuz vogzttjzi. 

Pe zeefeat laat zich bewonderen ^n hzt Hoondzzz aquoAium. 
Pe mond ii omgeven dooA !0 tentafee£4, waoAvan eA twee fangeA 
z<jn dan dz andZAZn. 



fc^tt 

WMVELEN, ZOBKEU EN ONWEKKBN. 

Het ii exg boeietxd schelpen te zoeken en een veAzameling aan 
te leggen. 
HiejiondeA geven wij een tij^t van de mee^t atgemene izhelpen 
en o^gan-timen d^e op OM ifiand te vinden zijn. 

PE KOKKEL 

blij vinden ze in giote aantatten, 
dood weliiwaoA, op onze itAanden. 
Een -ichelp die AteAk voAieeAt in 
gxootte en kteuA. 
Tot 5 cm. •fang, ovaat, met getande 
land. 
KleiUi : bAuin-uu.t. 

HET ZAAGJE 

Schelp je van ongeveeA 3 cm. tang 
en hali zo bA.eed. Heeit gelijke 
kleppen en iteAk getande Aanden 
["zaagje"). 
Pe buitenkant ii wit-geel-bAuin 
oi paaxi. SteAk glanzend. 



VB BüORMÖSSEL [peVn.cola. pholadiioAm<.!,)[baAnecL cand-tdal 

In de vtozdlijn vinden wij 4om4 
itakken Miakhoixt d<e aangetait 
zijn dooi de booAmo-aet. Uet een 
wzimg geluk z^t het ^chelpd^tA. 
zel/ji nog in het hout. 
Wij bennen d-t^e iooAten boo/imo-ii-ieti 

1 . PE AMERIKAÂWSE 8ÖÜRM0SSE/.. 
2. VE RUWE EOOmOSSEL. 
3. VE WITTE BÖÖRMÖSSEL. 

PE PAALWORM [teAedo navcitii) 

Een andiAe houtbotende motluica 
a de paaMooim. VAoegeA Aichttz 
dit dueAtji <jeet ic.ha.de aan bij 
iteigeAi en boten. Tegenwoordig 
l c(tem<.4che hoatbehandeling] hetf^t 
dit dieAtjz weinig o^ geen fean^ 
nog idhade aan te Mehten. Pe paat-
vioim be-itaat uit 1 kleppen die 
^unge^en a.li booi, een hoAde kalk-
voKmige baii\lic.hajaxMbeiQ.he>iminQ\ 
en twee paZetten. 

ZEEVUIZENVPOOT [Of EORSTELWORM] 

Veze «Olm kan tot i cm. lang woAden. 
Het lichaam ii alindeAvoAmig met 
SO tot WO segmenten. 
Pe zeeduizendpoten hebben een gxote 
kleuAvaAiëteit. 

http://ic.ha.de


VE DIULK {VB OOSnUVE "WUUÖK") 

VE ZEESTER [oAtvna. àubziu,] 

Vz .idizlp gAozit uit tot OMgeweet 
S cm. Gepunt mzt gzlij'ndz en ge-
'libbztdz windingzn. 
Blzzkbiain gzklzuAd. Vz wulk ii 
een pAzdatoA van andZAZ -idiztp-
difizn. Vz Izgz ichzlpzn van dz 
wuffe woAden vaak bzwoond dooA dz 
hzizmiztkxzzitzn. Ook zijn ze 
dikviijli bzdzkt dooK iponzzn, hy-
dioidpolizpzn [AUWZ zzzAoip] zn 
anzmonzn. 
Vz Aondz, holtz zipakzttzn zijn 
gzmakkztijk tZAug tz vindzn in 
dz vlozdtijn. 

EIKAPSELS 

I4 van dzzzlidz (,amiliz aV, dz 
zeeegef : de 4<efee^hu<d^gen. Vz 
zee^teA hzzit gzwoontijk 5 oAmzn. 
EA zijn vzzl vzA-ichiilzndz iooAtzn 
zzzUzAAZn zoaü, : de itangzmtZA 
zn dz zomZAitz.x Ideze laat^tz komt 
op oiu, .iViand nizt zo vaak VOOA] . 



VE SJRANVKRAB [coAcimu, maemw) 

Vz kAab i-i een ichaatdizA, (jOmit-iz 
van de kAZzdt en van de goAnaaZ. 
We vindzn de kAab iiu^en de gAote 
4teetibfofefeen op de gofiSb^efeeA. 
Pe feAab kan tot 5 cm. g^oot uioidzn. 
Hef bovendeed uan de coAapax i-i 
glozn-oiiji-klzuAig, hef ondeA4(e 
dzzt gKiji-gZZl. Vz voon contmmpUz 
bzAtZmdz kAab ii de NooAdztzkAab. 
Vz NoofidzzzkAab kan tot IS cm. 
gAoof luoAden. 



[ t KALKKOKBRÜIORH (merc-ce^e£ta egiumat-(cal 

Tijde.M onze zozktochtzn kan Int 
gefaetweit dat mij ee« 4c/ie£p od 
ee>t -Jfeen u^ndeii, we/tfee^^yfe bidtbt 
mzt kalkaclitige. lintzn. 
Dat ii htt weAk van een ktzinz 

<!|«'|j<'y woAm die. op d-te man^eA z^jn fiu^^je 
^il t i l l iW II fa ouiut. 

Peze kalkmotitvin uo/imen 4om-4 
pAac/it^ge fefeen-cngen. 

MERCIERELLA EGNIMATICA 

Op ue,i-4clie<deiie öAu^nw^eAen van
den w .̂y 4om-i liet klzin ipilaalvoàmig 
kalkbui.fijz t(Aug van de ipiAoaXkokeA 
looim. 
VE GARMAAL [cAagnon vutgaAii] 

PE SPIRAALKÖKERWÖRM 

kAijgt de 

ge.ipikke.td 
tot 7 cm. 

S£ec/it4 na /lef feofeen 
g<Mntt<i£ z^jn Aoze fefeiM. 
Leuend <^ de goAnaaJ. 
zandkttuAig. Hij kan 
gioot woAden. 
Vit ichaatdieA ii een goed zwemmen, 
en op de lange ipAizte.n zitten 
AeakoAgaantjZi. 
TijdenA, de dag en oofe bij g&vaaA. 
gAaafjt de goAnaal zich in en alleen 
zijn gtitzelde oogjes -iteken uit 
htt zand. 

http://ge.ipikke.td


HET GÖUOKAMMETJE [tagU pictinaAii fecweiu) 

PE SCHEiPKOKERmm 

Een vioAm diz liz^t in een cilindzn.-
vomig kokzMjz. Vit kokzKtjz 
ii opgzbomud uit zandkofifizttjZ-i. 
Wij' vindzn mzzitat dz tzgz kokzA.-
tjzi op onze itAandzn. Pe kokzA-
tzngtz [mzt Z opzn aitzindzn] kan 
tot 7 cm. lang uioAdzn. 

Peze uioim bouwt zijn kokzA van izhztp-
gAui-i. 

PE ZEEPIER [aAZKicola moAina] 

Een W tot 20 cm. £ange woAm, diz 
Izzfjt in een U-voimigz tunnzt in 
hzt zand. 
Vz zzzpizA iHtzAt de ilibtaag 
diz bij hogz tij in dz gang loopt. 
Ha hzt iHtZAzn -ipait hij hzt ge-
zuivztdz zand in typiichz woim-
achtigz hoopjzi weeA MLOA. buitzn 
op hzt iViand. 



EI KAPSELS 

Eikapie.t.i v<nde.n in de vtoadtijn 
•(.i nizt zo mozitijk. 
Wij vinden hizA de zikapiit-t van 
de hondihaai en van de AOg. 
Z-Lj zien eA lUi (en ze doen dei 
ookl aZ-i "be.icheAmveApakk<ng" VOOA 
htt m. gedurende 5 fof 7 maandzn. 

ZEEEGEt OF ZEEKUT IpsommecWnu^ nutioAi-i] 

Na een heu<ge ^fo^m kan hit 6e si 
een̂  gebeuAen dat ivij kUinz wit-
achtige. "baltctjzi" vindzn mzt 
5 dwoA^e. itAzpzn en met taViijkz 
gaatjii. 
Dat *.i hzt ikzizt van de zzzktit. 



PE MOSSEL \mytUui «.datU] 

Moüefen vinden uiij op de got^bie-
keji, op itenen, koKtom op alle 
hoAde vooiweApen. Ve klewi van 
de moaetichelp ii ztaxAt,, -iomi 
btauui. Hoaeten wolden "getiokken" 
tui-ten oktobeA en maoAt. hio-aeten 
leven in koloniei. lij zetten 
zich voit met bijiiiUidAaden. 

VE ZEEPÖK [balanuA batanoide^) 

Een klein icbaaldieA dat teeit 
in een itomp-toienvolmig kalkhuiije. 
Hzt hecht zich voit op haide opper
vlakten zoati itenen, mobielen 
en knabben. Bovenaan ii de kokeA 
aigeiloten dooi middel van een 
Auitvoimig deksel. OndeA wateA 
doet de zecpofe dit dekiel open 
en kleine vangktauwtjei komen naai 
buiten. 

GEVLOCHTEH FtlIKHOORN [naiioAiwi \eciticattiu) 

Op haoA haAde en lange ichelp be
vindt zich een Aaitvoimig Aeliei, 
bAuin-geel geklzuAd met uiit-gele, 
fioze-oianje lijnen. 

file:///mytUui
file:///eciticattiu


PE ÖESrER [o-itMii adatU] 

Pe ^a'ee fefeppen va.n de oziteA zijn 
yjf.'iiahittMd; de onde îfefep he.zit 
een hottz. TeAuiijt de faoueiifefep 
vollid-ig plat i-i. Pe oziteA lizcht 
zich voAt op hoAdt uoo^weApen 
[jai'it zoaLi de mo-44e^). 
Pe oe^tet bez-if een max^mo ê voe-
d îig^waoAde mef ueften, 4u-tfee^4, 
mineAaZtn en zouten. 

PE HEREMIETKREEFT Icupagiwia beAn/i<udu4) 

Sc/iefpd^eA tmcMuan /lef achtviitz 
tichaamidztt zacht en weefe ii. 
Vit kfiztitje. zozkt dan ook een 
4c(ie£p om z^cd te be^dieAmen, 
mee^tat een £ege i«i£fe^c(ie-fp. ZodAa 
de -iche^p te kltin woAdt, gaat 
de /leAem^etfeAee f̂ weei op zoefe 
ncuM een oangepcute, £ege /5c/ie£p. 



HBT NONNETJE [macoma baltlüca) 

Een ktzinz, /lo-ide ^c/iePp. 
Pe kte.UA ijoAittAt van 
tot zacht AOiZ. 

uiit-g<Le.t 

PE t/ENUSSCHELP lueniw galUna itAiatutata) 

Een dAizhozkigz 4c/iefp waarvan 
de boo/id en de ^op licht naoA VOOA 
gebogen 4faan. 
iiloAdt mtegbAacht dooA de vi44eA4. 

PE NOÛRVKROHP (cypA-ina Ulandical 

ZiMAe., gAott en >tonde ^cfiefp. 
Biu^n-zwcwf van kleuA. 
AWeen de fop bu^gt naoA VOOA. 

http://kte.UA


PE GRörE STRANVSCHELP (macOia co\aUna c^neAa) 

Vindzn wz vaak en in gAotz aantat-
Izn op onze iViandzn. 

dunAiz itxzpzn ovzA dz gtaddz 
gzztktzoAigz ichztp. 

PE STRANPGAPER [mya oAZnoAia] 

Een zeeA giotz, ovalz -ichztp. 
Gzzt-bAuin van ktzuA. 
Pe ktzinzAz aigzknottz gapzA [mya 
Viuncata) ii van dzzztidz iamitiz. 

PE STEVIGE STRANVGAPER [ipimta Mtida) 

Een ziwwe, gAOtz zn ovalz ichztp, 
Pe oppZAvtaktz ii bzdzkt mzt iijnz, 
aanzzngz^lotzn concznùiiichz tij-
nen en mzt ziwuwdeA afgetekende 
giozitijnzn. 

Pe ovalz itxandgapZA [ipiiuta 
zttzptica) gztijkt zx ZAg goed 
op maan in, tichtZA zn hzz^t ajge-
Aondz zijkantzn. Pe ktZuA voAizzAt 
van wit naoA cizmzktzuA.. 



PE TEPELHOORN (natica catuna] 
SotM vindzn wij op hzt -iViand 
-6c(iefpen oft mo-iMlicliilpzn mzt 
een kie.in Aond gaatji. ZAhi. Vit 
kan uxLt eefW hef weAfe geweekt zijn 
van de te.pe.lhooAn. 
Hzt i-i een itak die. eeA-5< met zijn 
Aoiptong een opening booAt in de 
ichaal van tweefefepp-cgen en dan 
het iveefed̂ eA met z-cjn pAobo4c^4 
(een ^angwe-tp^g omgaan) dooA dat 
gaatjz naoA fau-cten haaZt op op 
te zttn. 
Vz Izvzndz londz ichzlp ii Aozz 
[tot bzigz\ van klzuA mzt zzi tot 
zzvzn MiAatz ulindingzn. Vz dodz 
•ichztpzn diz Ulij in de vtozdlijn 
vindzn hzbbzn een g-\ijzz tot zuxuitz 
ktzuA. 

VE MESSEN l4o£en^dael 

LangtuZApigz, -imaZlz ichztpzn mzt 
dwoAiz lijntjzi op de utte^nden. 
Zij kunnzn tot 10 cm. lang woidzn. 

HET WENTELTRAPJE {zpitoniam zlaAthuu,] 

ToAZnvoAmigz, ^pitiZ hoAdz iciizlp 
mzt een tizntal AipiAaaZvoAmigz 
ulindingzn diz in gAoottz toznzmzn. 
Vzzz ichztp woAdt mzzital dood 
aangztAofiitZn in de vtozdlijn. 



PE ALIKRUIK [iittoiina UttoAca) 

KH<m, hoAde. en feege£uoAm-(.ge -6c/ie£p 
mzt een pantig utttindz. 
W<j \)<nde.n dt ali-kKaih op de gotf,-
bizkeA waaA nj z<c(i voadt met 
cote^en. 
Pe fefeuA gaaf van geeC-g^oen tof 
ZWOAf. 

PE EENPMÜSSEL Uepo^ anaUiilAa] 

Htt z-Ljn fweeiSfacdf^gen. l<j fae-
hoJien <of deze^iide ianulie. OXA 
de goAntttt^, de fe^ee^f en de IzAab. 
iJLi gef-cjfeen op een gewone mo^izt, 
maoA Zijn w-<.t-blauwa.chtig ge.kle.uAd. 
Eendmo -̂6e£4 wolden ongeueevi dA^e. 
cm. ^ang. Ze /lecfifen z<ch uoit 
op iMakhoixt dooi middel van een 
ciica v<.j(i cm. lange. vtee.iacht-(.ge. 

Peze"mo4ie£en" hebben met tmez 
maai wel v<j< platte djnzhozkigz 
"•ichelpen". 

http://ge.kle.uAd


VE KWALLEN 

«•«»**«««* 

Öp 6epaa£de Ujd^tippzn gaan uiij vzzl kwaltzn v-indzn op hzt itnand. 
Hzt tichaam van de kuxtt bzitaat vooà 94 l ait untZA. 
VizA 40ofitzn feuMrten wij aan onze fetuf waarnemen. 
Vz tzkzningzn makzn hzt om zznvoadig de vizA. MOJitzn viug tz 
hzAkznnzn. 
OORKWAL \auAZtia auAita] 

Vzzz ongzvaaAlijkz kiual kannzn 
wij ZZZÂ gzmakkztijk hzKkznnzn 
aan de vizA. ĉ f̂eeti op hzt lichaam. 
Vzzz ziAkzlyf, gzlijkzn op viZA OOK-
tjZi; hzt zijn de vooAtplanting-i-
oiganzn. Bij de mannztjZikwaZ 
zijn ze wit, bij hzt vAouuitjZ 
lozz. 
Vz ooAkwat kan een dooAinzdz kKij-
gen van 40 cm. 

DE KOWASKWAL [zhxyiaoKa Ay^o-iczUa) 

IzZJi mooiz feiüo^ mzt 16 dwoA^iz 
bAuinz stAZpzn op hzt Kozz lichaam. 
VandaoA. de naam kompa/>kwal. 
Peze \mal kan een dooMnzdz bzAzi-
feen van 30 cm. 

ZEEPAVVESTOEL (A.hizoitoma palmo] 

Blzzkblauwz klzuA mzt ktokvoAmig 
lichaam. 
VooAinzdz tot 60 cm. 
Vz zzzpaddz-itozl komt bij om 
vooKol vooK tijdzM de hzAi^t. 

VE H AARKWAL [cyanza capillata] 

Enkzl deze MOAt "nztzlt" ! 

Een zeeA gzvaoAlijkz kwal. Vz 
haoAkwat kan blauu) oi gzzl van 
klzM zijn. Vz dooAMZdz van 
deze kwal kan tot SO cm. bedragen. 

file:///auAZtia


OORKWAL [cuiAtUa aakita.) 

PE KOHPASKWAL [dviyiaoia hyioicztla) 

ZEEPAPPESTÖEL \ihizoitoma. ptitmo] DE HAARKWAL [cyanta. capiUata.) 

file:///ihizoitoma


VE MARINE FtÖRA 

«««*«««»««««««« 

VE WIEREN 

Öp onze gotibiikeAi v-indin unj fwee veAichiltznde. iooAtin uixeAen 

de glotmneAzn [chloiophijtzn] mit hef doAmuiieji {(.ntZAomoApha 
•intzitinciti.!,] 

en 

de AooduneAzn [lodophyttn ) mef hef paApeAw^SA [poApInKa ainb-t^^-

(poAph<^a ixmbiticali-i] 

Langi de vtozdlijn kunmn 
Ulij nog andere ^oo^fen u-cnden 
Id^e dooi de zee oangeuoeAd 
z-nn] 
\,urop /lotótge bu4ft' zoa^o; 

(enfeAomo t̂pha -infe^ftna^-i-ól 

3LAASWÎER Uucu-S ue-4<.cu£.) KLEINE ZEE-EIK ( iSuctu 4p^Aaf-c4) KNOTSWIER [aicophytum nodoium) 



VOGELS 

ZWARTE ZEEEENP [müPanitta lug ia ) 

Peze eend oveAiMnie^f lueAbef-cjfe muMat 
tangihze.n onze feu4i. Z^y veAtAzkkzn 
e<.wde me-t fe^ug naax hun bAoe.dptaatAe.n 
op XJ-itand, naoA Hoand Scandinaviz, 
Uootid Scliotiand e.n /iet Hooidtn van 
l (Aland. 
Baittn he.t btoed^e-izoen veAblijvtn 
ze itzzdi op zee. 

EIPEREENP [iomatiAia moUiMima.] 

Peze iooKt bmoont de UooKdztijkz 
feu-i(en van IJitand, Scandinavie., Schot-
tand en Ie^£and en ook Nodd Nederland. 
In de wxnfeA kunmn wij gAota vluchten 
e.idvi.te.ndiin toaoAntmtn bovzn de Etaope-óe 
Woo^dzeefeu4ten tot aan de Baltiiche. • 
Zee. 
Een gAoot de.i.1 van de. juvenizte. [on-
vobvaaen] vogzti b^tengen de zomzA 
dooA aan onze itAanden en u)el o.a. 
te RaveAiijde. 

GROTE MANTE/.MEEUW [loAuA moAinui] 

Pe g-tote mantelmeeuw ^4 onze giootAte 
zeemeeuui. Peze Mout bloedt op de 
kuiten van Scandinavie, IJ-iland, de 
Biitiz Eilanden en fJiankAijk. 
Veel meeuiuen van deze iooit brengen 
de winteA dooi aan de Eotopee-ie ku.!,ten, 
o.a. in UedeJiland, België en fiaiihàijk . 
In het binnenland zijn ze zeldzameA 
loaoA te nemen. Mannei^e en wijfje 
hebben hetzelfde veAenkleed, een gele 
bek met Aode itip, zuxuite mantel en 
Moze poten. 

VE KOKMEEUW [loAui Aidibundui) 

1-6 een van de mee^t vooikomende vogeti 
in EuAopa. BAoedplaat^en liggen ovexal 
veAipAe-Ld. Uij zien ze mariaal in 
de uiinteji op itAanden en itAaten. 
Uannetje en uiijije zijn gelijk, 
'i ZomeAi dAigen zijn een chocolade-
biuin kapje op de kop. 'i WinteAi 
een witte kop met een ziooAte vlek 
bij het oog. 



KLEINE HAMTFLMEEUW IfoAius iuictu] 

loati de giote mantelmeeuui bewoont 
ook hij de kaften van Nooid Scandinavië 
llitand , Engeland en NooiduieM fAank-
\ijk. Veze iooKt oveAiiiinteAt eahteA 
in Nooid A^Aika. Nochtam oveAiuinteAen 
zij ook talAijk op onze kwiten. 
Mannetje en uiijije identiek met een 
Aode vlek op de gete bek. Pe mantel 
ii donkeAbAuin en de poten zijn geel. 
Veze iooAt ii kleinzA dan de gAote 
mantelmeeuw. 

ZILVERMEEUW [laAoi oAgentatui) 

Ve zilveAmeeiuii leeit ueAipAeid oveA 
gaM Eiwopa, Azië, NooAd AmeAika en 
NooAdiuê f AiAika. Neit aan bijna al 
de EuAopeie ktuten vanad de Baltiiche 
Zee, via de UooAdzee tot axin de Hidde-
landiz Zee. 
Aan onze koAten en in onze haveni feomen 
ze maóiaat VOOA op zoek naoA voediel. 
JedeA bAoed^eizoen brengen zij veel 
.ichade toe aan neiten van andeAe vogeti; 
het zijn echte AoveAi van eieren en 
van jonge vogel-i. Uannetje en uiijije 
zijn identiek. GAijze mantel, gele 
bek met Aode bAoedvlek en Aoze poten. 

VE SCHOLEKSTER [haematopixJi, oitAolega/t] 

^ 

Komt zoioat ovZAol teA vxAeld VOOA. 
Buiten het bAoed.ieizoen leven zij in 
gAoep^iveAband. zij zoeken iamen op 
de 'itAanden, blikken en ichoAAen naaA 
wormen, Hieefed^eAen en imecten. 
Het hun itevige Aode .(.navel kAijgen 
zij zeldi ichelpdieAen en moaeti open. 
Uannetje en wijfje hebben hetzelfde 
zwaAt-u)it veAenkleed. Tijpiich ook 
zijn de Aode poten. 
Het zijn uiel de gAootite "latvaaimakeAi" 
van het .itAand. 



VE STEENLÛPER {oAlnoAia •intZAp'ie.i} 

Een iModvogtl van Scandinavië.. 
Tijdi)U, de. lointiAViik kunmn wij ze 
obii.>iviAe.n langihi-tn de EiOiopt-iZ kait. 
Ze zoefeeti hun vozd^zt wzl op een ZAg 
oAiginzlz manizA. : mzt hun .ipitiz ina-
vzttjZ-fi dàaaizn zij dz itzzntjzi, uxiOA-
ondzA zich ktzinz inizktzn bzvindzn, 
om. 
lomZAktzzd : bovznAtz nood en zwoAt 
mzt zuioAt-voittz kop. ÛndZÂitz wit 
mzt bizdz zwoAiz boi^tAand. 
WintZAkizzd : wittz kzzl, b>Luinz bolit-
band en rfonfeeAb^u^ne mantzl. 

B0NTBEKPLEV1ER [choAadAiui hiaticula) 

Ktzinz waadvogzl van dz zandigz itAandzn 
van Scandinavië., JJiland , Engztand, 
UzdzAtand, fiankAijk en Bztgiz. 
Vz bontbzkptzvizA vozdt zich vooKol 
mzt inAzktznloKvzn, ktzinz woAmzn, 
kizzitachtigzn zn/oi ichztpdieAzn. 
Uannztjz en wij^jz idzntizk. Bnzdz 
ziixiAtz band OVZA dz wittz boi^t. Bovzn-
dztzn biuin-gxiji, wit vooihoo^d mzt 
zwoAtz band. OianjzklzuAigz bzk mzt 
zwaAtz inavttpunt. Potzn oAanjzktzuAig. 

VE PAARSE STUUDLOPEN [caiidai-h moJtitima) 

Vz paa-iiz -itxandtopzi zozkt zijn voz-
ding op dz gotibizkzA; vaak in gzzzt-
ichap van dz -ichotzkitzii. 
Hzt ii een ktzinz gerf-tongen vogzt, 
diz in dz wintZA een ovzAwzgznd biuin-
giiji vzAznktzzd diaagt. 
Peze bAuin-giijzz ktzuA itzzkt dan 
ook ichzAp ai tzgznovzA. dz wittz ondZA-
itz dzlzn en rfe gzvtzktz zijkantzn. 
KoAtz gztz pootjzA. SnavztktzuA gzzt 
bij dz inavztinptanting. 
Wittz kzzt. 
Peze vogzt biozdt in dz tozndKa zn 
op dz lot^kuitzn van Scandinavië Zn 
ipitAbZAgzn. 





Ttr v e r d u i d » ! I I k l n g 

Op ankala u l t ionda t lngan na x l j n da «aai t» in hal u l ld lavan-
da vogalaoorfcan I n t a g r a a l baachatad door da uat . Hat i « dut var-
bodan.daiB vogala I n gawanganachap ta houdan. Da Opv»ngcantra 
i l J n hlarop aan u l txondar ing omdat z i van da bovoigda n l n l a t a r 
• an t o a l a t t n g kragan om t l j d a l l j k ook ba«ch«ri-d* vogaLa ta hou
dan o« i a ta kunnan var iorgan an na aan t i j d j a da v r i j h a l d ta 

Nla"iand l a dua g«N«ehtigd baBchataida vogala ta boudant bovan-
dlan vraagt d* varzorging van «an z l ika-oT gakuatata vogal aan-
lakara endarvlndlng dlo van alachta n« vala Jaran p r a k t i j k oodoat. 
Tracht dua n l a t van aan vagal ta varzorgan t Ja bagaat aan ovar-
t r a d i n g , van do wat an hat dra ig t aan « la lukking tB uordan. 

Kat kan avanu»! ladaraan ovarkonan aan l i a k a , gakuotsta of 
gahandlcapta vogal tsgan ta ko«an j uat dan 7 Da r i c h t l l j n a n dia 
hlarna volgan kunnan u halpan gaan Tatala varglaalng ta bagaan 
b i j da bahandoling van zo*n vagal vooralaar h i j in mtn Opvang -
eantruai t a r a c h t kont .« Hat kont ar Xndardaad op aan ló anal "ooa— 
11 Ik hat DpvangcantruBi van Uu straak te contactaran zodat da ga -
vondan vogal da grootsta kant k r i j g t e* norHaal op krachtan ta 
keipan. . 

2- OC v a c a nccHcncH EH ONDCRBRENCEH 

Ctn k ladlngi tuk v o l i t t a t on da vogaL. v a l l l g na.r huls ta 
brangon I bidak vooral da kop zodat da vogal alndar i l a t 
• n kalM wordt. Thuii zat nen da vogal i n aan kartonnan 
doo5 ondat h i j zich I n '» aan IJzeran kool ganakkal l jk 
kan kuataan aan da t r a l i a i . P laata uat uatar in hat karton 
«aar VtRPLICHT LZH VOCCL NOOIT VAN TC ORINKCM I Stop haii 
ook n ia t vol mst atanf l aa t dat naar ovar aan da aiadauBrkara 
Van hat Opvangcantrun . 

Zat hat karton in aan gaaloten ru la i ta , l i a f s t i n hat h a l f -
donkar an b i j aan gaaatlgda tanpara tuur . Varwijd zovaal 
mogalijk a l l a r l a l laanlpul a t laa an l a a t da vogal r u i t l g ba-
t i j an} tawaal t t raaa kan aan vogel f a t a a l uorden* 
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