Natuur spotten aan zee
Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij de bekendste dieren, planten
en andere strandvondsten te herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje.
En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je op het strand bent.
Wulp

Eerst willen we weten wie je bent.

Scholekster

Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder
je vingerafdruk. Schrijf je naam erbij.

Visdiefje

Grote Mantelmeeuw

Stern

Lepelaar

d
Zeehon
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Turelu

Zeewier

SCHELPEN JUTTEN

Schelpen verzamelen kan op
elk strand. Leuk voor je eigen
schelpenmuseum. Maar je kunt
er ook mee knutselen. Plak ze
bijvoorbeeld op een bloempot of
fotolijstje. Zonder veel moeite vind
je allerlei schelpen.
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BLOEIENDE ALGEN

Als de zee in het
voorjaar weer warmer
wordt gaan de algen
bloeien. Als ze afsterven
worden de eiwitten
ervan in en door het
zeewater afgebroken.
De wind klopt het op
tot een soort zeepsop,
schuim. In een zee met
veel vervuiling zorgen
fosfaten er voor dat
meer algen bloeien en
is er meer schuim op het
strand te zien.

Kluut

RUIK JE ROT!

Er valt een hoop te ruiken aan
het strand. Soms lekker, maar
soms ook best vies. Baaah!
Wat voor lucht is dat? Snuffel
jij aan zeewier, een dode kwal
of aan een vis? .

WIERWEETJE

Zeewier zijn algen die groeien op de bodem van de
zee. Je kunt ze vaak vinden op het strand of in de
buurt van de basaltblokken. Er zijn heel veel soorten;
je hebt darmwier, viltwier, borstelwier, blaaswier,
kwastwier maar ook zeespaghetti. En ze zijn allemaal
eetbaar. Heb jij al eens wier geproefd?

SNAVEL

De snavels van vogels zijn allemaal
anders. Zo hebben ze allemaal een
eigen manier van voedsel vangen of
pikken uit de bodem.
Kijk maar eens goed naar de snavel
van de wulp, die wijst met zijn snavel
naar zijn gulp. Of de lepelaar met een
snavel in de vorm van een lepel.
OERRR is een initiatief van
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Heb je alles gevonden? Goed gedaan, speurneus!
Ga dan nu op zoek naar deze dingen:
Mossel

Amerikaanse
zwaardschede
Oester

Strandkrab

00

SCHEERMES

De Amerikaanse zwaardschede
wordt ook wel scheermes genoemd,
omdat ze op ouderwetse (kappers)
scheermessen lijken. Ze komen
pas sinds 1979 voor in ons land en
kunnen wel 16 cm lang worden.
Hoe groot kun jij ze vinden?
Meet hier het scheermes op.
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Zeester
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Helmgras

Kwal

Schelpen
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Kokkel
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SCHEPNETTEN!!

Trek je laarzen aan en ga met emmer en
schepnet vissen in de zee. Misschien vang
je wel garnalen. Je kunt het beste een
zeeschepnet gebruiken, dat is een net
met een houten rand waarmee je over de
zeebodem kunt scheppen of duwen.
Gooi alles wat je vangt wel weer terug.

FANTASIEWOLK

Ga op je rug in het zand liggen. Wat zie je
allemaal? Kijk naar de wolken en gebruik
je fantasie. Zie je het lijf van een dier, een
gezicht of toch iets anders?
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Onder de handdoek waar jij mee op het strand ligt,
kruipen zo’n acht miljoen piepkleine strandbeestjes.
Ter vergelijking: dat is bijna de helft van het totale
aantal mensen dat in Nederland woont!
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Klaar?
Heel goed!
Jij bent een Super Speurder!
Ontdek alle OERRR
activiteiten op onze parken
en meld je aan voor
OERRR. Kijk op
landal.nl/oerrr

GROOT HART
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De grote hartschelp vind je soms ook als fossiel.
Deze komen uit de Eemtijd, het klimaat was toen
warmer. Door de ouderdom zijn de schelpen
afgesleten en donkerbruin/zwart van kleur.
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