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Steenloper

Rosse-gruttovrouwen overwinteren in Mauritanië
en broeden in Siberië. Daar hebben ze maar
zes weken de tijd voor ze weer met de terugreis
moeten beginnen. Zes weken om bij te komen, te
paren en eieren te leggen. Hij bewaakt de eieren
en verzorgt de jongen.

Strandplevier

Eigenlijk zou de steenloper beter steenkeerder
kunnen heten. Hij keert razendsnel steentjes
en schelpen om, op zoek naar wormen, kreeft
achtigen en schelpdieren. Kieskeurig is hij niet;
ook patat en aas gaat erin. Je vindt hem vaak op
basaltdijken.

Strandplevieren broeden op rustige plekken op
kaal zand; zeldzaam bij ons! Het nest is weinig
meer dan een ondiepe kuil bekleed met steentjes
en schelpen. De strandplevier duldt geen naaste
buren. De nesten liggen dan ook enkele meters
van elkaar verwijderd.

Hoewel een tureluurtje haar nest verstopt tussen
het gras en ook nog eens de eieren met gras
afdekt als ze het nest even verlaat, broedt ze
toch graag nabij kieviten. Die vogel weet belagers
namelijk perfect af teleiden door te doen alsof hij
gewond is.

Wintertaling

Overwintert in de
brakke kreken van
Levensstrijd,
SchouwenDuiveland.

Net als bij de andere eenden, zijn ook de tenen
van de wintertaling onderling verbonden met
zwemvliezen. De poten staan heel ver naar
achteren, net als de scheepsschroef van een
schip. Zwemmen gaat daardoor perfect; lopen
een stuk moeilijker.

Wulp

Slikken en schorren
in de Ooster- en
Westerschelde

Met 1,5 kilo is de wulp naar vogelbegrippen een
zwaargewicht. Ter vergelijking; een koolmees
weegt 18 gram. Met zijn 15 cm lange, heel
gevoelige snavel prikt de wulp, de grootse
steltloper, in modder en grasland, op zoek
naar pieren en schelpdieren.
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Zilverplevier

Zwartkopmeeuw
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Sedimentbeheer speelt een sleutelrol bij
het herstel van de bedreigde biodiversiteit
op acht locaties in de Scheldedelta.

Je zou bijna jaloers worden op de zilverplevier;
zó goed is zijn gezichtsvermogen. Hij vindt
bodemdiertjes door de minimale beweging van
het zand en slik waarin ze verborgen zitten.
Ook ’s nachts jagen gaat hem prima af.

Zwartkopmeeuwen zie je niet vaak. Er broeden
maar 2000 paar in ons land en ook in trektijd en
winter zijn ze niet talrijk. Net als kokmeeuwen
zoeken ze op allerlei manieren voedsel. Zo vissen
ze, speuren naar slakjes in het slijk, zoeken aas
en vliegen achter mestkarren aan.

De Roggenplaat, een zandplaat in de
Oosterschelde is 6,5 bij 2,5 vierkante km
oftewel 2140 voetbalvelden groot. Om
verdrinken van de plaat te voorkomen,
wordt deze met ruim 1,6 miljoen kuub
zand opgehoogd.

Zwarte ruiter
Zwarte ruiters – vooral te zien in trektijd en wat
minder in de winter – foerageren door flink in
water en slik te roeren. Bodemdiertjes worden
daardoor opgeschrikt en zijn zo makkelijk te
pakken. Lukt dat goed, dan komen andere zwarte
ruiters meedoen.

Visdief

Fint

Kenmerkend voor de visdief is het stilhangen
boven het water, met gebogen kop speurend
naar vis. Hij hangt echter niet helemaal stil. Door
precies hard genoeg met de vleugels te slaan,
compenseert hij tegenwind of luchtstroming.

De weg vinden is voor een fint geen probleem.
De gevoelige zenuwcellen op zijn flanken geven
nauwkeurige informatie over waterdruk en
geluid. De vis paait in zoet water en groeit op in
de zee. Op stroming vindt hij de weg van zout
naar zoet en omgekeerd.

Smartsediment
Met behulp van Europese subsidie werken
Nederland en Vlaanderen samen aan het project
Smartsediment. Ons doel? Samen willen we
de biodiversiteit, bodem en andere functies
van de Scheldedelta opnieuw in evenwicht
brengen. Dat doen we door op verschillende
plaatsen verdwijnende zandplaten en ondiepwatergebieden te herstellen. De kennis die
we daarover opdoen delen we met elkaar en
met relevante partijen binnen en buiten de
Scheldedelta. Zo werken we samen aan een beter
sedimentbeheer van de Vlaams Nederlandse
Delta, nu en in de toekomst.

Voorkomen

Geliefd voedsel bij
visdiefjes en sternachtigen die zich in de zomer
met een duikvlucht op
de spiering neerstorten

Weetje

Trekvissen
Voorkomen

Voorkomen

Veel in Boven- en
Zeeschelde

Bittervoorn
De bittervoorn kan niet zonder zoetwatermosselen. Het vrouwtje zet haar eitjes af
in een door het mannetje uitgekozen en
bewaakte zoetwatermossel. Slim; de larven
groeien veilig op, beschermd door de schelp.

Bot

Ondiepe getijdenwater, buiten
paaitijd ook op ondiepe
zandplaten die door
de zon makkelijk
opwarmen

De twee ogen van de – plat op de bodem liggende - bot zitten aan de bovenkant. In zijn jeugd
is de vis een gewone ‘ronde’ vis met aan beide
kanten een oog. Tijdens het volwassen worden
verhuist één oog, wordt het lijf plat en kantelt hij
zich.

Voorkomen

Zeeprik

Sinds 2010 weer
waarnemingen van
zeeprikken in de
Schelde op Belgisch
grondgebied

Net als de rivierprik bijt de zeeprik zich vast in
vissen om hun bloed te zuigen. Ook zeehonden
en walvissen zijn de pineut. De scherpe tanden
zorgen voor een stevige verankering. Zelfs
schuddend en kronkelend raakt ‘het slachtoffer’
zijn ongenode gast niet kwijt.

Door de unieke ligging in de monding
van de grote rivieren is de Scheldedelta ontzettend belangrijk voor veel
vogels en vissen. Door het verdwijnen
van zandplaten en ondiepe oevers
staat dit gebied echter onder druk.
Minder zandplaten en schorren betekent minder voedsel en broedgebied
voor vogels. Zeehonden verliezen
daarmee een belangrijke plek om
te rusten en hun jongen te zogen.
Het verdwijnen van ondiepe oevers
betekent minder plaats voor vissen
om te paaien en te groeien.
Lees in dit Smoelenboekje om welke
vogels, vissen en zeehonden het gaat
en ontdek en bewonder dit gebied en
haar bewoners.
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Rivierprik
Rivierprikken zijn wonderlijke beesten. Jonge
rivierprikken zuigen bloed van andere vissen
en happen met hun scherpe tanden zelfs hele
stukken vlees uit levende of dode vissen.
Eenmaal volwassen verliezen ze hun tanden en
eten niet meer. Ze paaien en sterven.

Een flink aantal vissoorten waaronder
haring, zeeforel, paling, zalm en ansjovis
trekken gedurende hun leven tussen zoet
en zout water. De Scheldedelta is, samen
met de andere zeearmen, de verbinding.
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Tureluur

Ambassadeur van
Plan Tureluur op
Schouwen, hele jaar
te spotten

Soor
ten
over
zicht

Spiering
Een spieringvrouwtje kijkt niet op een eitje meer
of minder; ze kan er wel 40.000 produceren.
De larven eten plankton, kreeftachtigen en
andere diertjes. Volwassen spieringen zijn vaak
kannibalen, al versmaden ze jonge haring en
andere vis ook niet.
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Bonte
strandloper

Met name tijdens
vogeltrek in Plan
Tureluur (SchouwenDuiveland)

Van zand houdt de bonte strandloper duidelijk
niet. Hij wast de pieren nogal eens voor hij ze
opeet. Hij vindt de wormen door steeds weer
met zijn gevoelige snavel in het slijk te prikken.
Razendsnel ‘als een naaimachine’.

Kijktip

Bontbekplevier

Kijktip

Grootste trefkans
augustus en
september

Net als een kievit heeft de bontbekplevier een
perfecte manier om haar eieren en kuikens te
beschermen. Zodra een vos, buizerd of andere
vijand in de buurt is, doet ze alsof ze gewond is
en leidt zo de aandacht af van haar nest.
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Zoekt buiten
de broedtijd om
ook het zilte
sop op

Bergeend
Vrouw-bergeend is net zo mooi gekleurd als
bergeend-man. Bij de meeste vogelsoorten zijn
vrouwtjes bruin gekleurd om niet op te vallen

tijdens het broeden. Zo zijn ze moeilijker te
vinden voor onder meer roofvogels.Bergeenden
broeden echter in oude konijnenholen.

Bruine kiekendief
Ja, een bruine kiekendief eet, naast bijvoorbeeld
muizen, ook kiekens oftewel kuikens. Laag en
vaak wat kantelend vliegend boven schorren,
moeras of gras spoort hij ze op. Een snelle duik,
de klauwen uit; het kuiken reddeloos verloren.

Drieteenstrandloper

Tippelend langs de
vloedlijn op zoek naar
voedsel

Dit kleine vogeltje dat heen en weer rent
langs de waterkant, kun je niet anders dan
bewonderen. Hij broedt in Siberië en Groenland
en overwintert bij ons. Twee keer per jaar
duizenden kilometers vliegen, slechts 60 gram
zwaar!

Kijktip

Belangrijke broed
kolonie op Hooge
Platen,
Westerschelde

Dwergstern
Versieren met visjes! Een dwergsternman biedt
zijn vrouw als hij haar wil versieren een visje
aan. Ook vlak voor de paring ‘voedt hij haar bij’.

Zo heeft ze voldoende conditie om eieren te
leggen. Broeden en voeden van de kuikens doen
ze samen.

Weetje

Zeehond
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Bij laag water vaak
aan het uitbuiken op
een zandplaat

Gewone zeehond
In tegenstelling tot de jongen van de grijze
zeehond kunnen die van de gewone meteen
zwemmen. Zogen gebeurt op drooggevallen

Steeds meer gewone zeehonden
rusten, werpen en zoeken voedsel in
de Ooster- en Westerschelde. Zo komen
er ruim 150 gewone zeehonden in
de Oosterschelde en zelfs 200 in de
Westerschelde voor.

zandplaten. De moedermelk is zó vet (45%)
dat het jong in drie weken tijd groeit van
10 naar 24 kilo.
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Spectaculaire
baltsrituelen in
het vroege voorjaar
waarbij ze elkaars
bewegingen nabootsen

Groenpootruiter
Lui kun je de groenpootruiter niet noemen.
Tijdens het jagen in ondiep water rent hij nogal
eens achter garnalen en kleine vissen aan. Soms
jagen ze in een groepje. Zo worden de prooien in
het nauw gedreven en is vangen lekker makkelijk.

Fuut
De kuikens van de fuut kunnen zichzelf de
eerste dagen nog moeilijk zelf warm houden.
Daarom kruipen ze af en toe onder de vleugels

van de ouders. Zelfs als de ouders duiken,
blijven de jonge dieren droog.

Kanoet

Grote stern
Grote sterns broeden vaak in grote kolonies.
Wonderlijk genoeg komen de eieren ongeveer
tegelijkertijd uit. De ouders vliegen af en aan
met visjes en weten uit al die tientallen, vaak
honderden jongen, perfect hun eigen kuiken te
herkennen. Op geluid!

Kijkscherm natuurgebied Biezelingse
Ham, Westerschelde,
overwintert hier in
grote getale

Voor ze op hun lange reis naar hun arctische
broedgebieden vertrekken, vetten kanoeten heel
sterk op. Tijdens de trek eten ze niet meer. Om
onnodige ballast te voorkomen, laten ze vlak voor
vertrek hun maag sterk krimpen. De vliegspieren
worden juist groter. Superefficiënt.

Weetje

Kilometervreters
Kijktip

Kokmeeuw
Kokmeeuwen vallen fel uit als hun eieren of
kuikens belaagd worden. Andere vogels profiteren graag van deze agressie. Ze maken hun
nesten nabij de kokmeeuwkolonie. Ze betalen
hiervoor wel een hoge prijs: kokmeeuwen jatten
soms een ei of kuiken van hen.

Krakeend
Kluut
Klutenkuikens moeten meteen als ze uit het ei
komen, zelf voedsel zoeken in het slik. Omdat
ze zich de eerste dagen nog niet goed warm

kunnen houden, kruipen ze af en toe onder de
vleugels van een van de ouders

De krakeend begint weken later dan de wilde eend met broeden. Zoals een echte eend
‘betaamt’ verlaten de kuikens meteen het nest.
Het duurt dan echter nog ongeveer zeven weken
voor ze echt goed kunnen vliegen. Zeven weken
en heel veel waterplanten…

Middelste
zaagbek

Zoekt in
wintermaanden het
open water op

Zoals alle zaagbekken heeft ook de middelste
zaagbek een superhandige snavel. De randen van
de boven- en ondersnavel zijn getand waardoor
ook spekgladde vissen, wormen en kreeftachtigen
onmogelijk kunnen ontkomen.

Pijlstaart
Vogelvrouwen zijn ‘krachtpatsers’. Een pijlstaartvrouw bijvoorbeeld is een kleine kilo zwaar en legt
gemiddeld acht eieren die samen 360 gram wegen.
Omgerekend naar mensenmaten is dat een baby
van ruim 20 kilo! De meeste pijlstaarten broeden in
Noord-Europa. Ze overwinteren wel hier.

De kanoet, een 25 cm grote steltloper die
onder meer in het noorden van Canada
broedt, overwintert in de Ooster- en
Westerschelde en de Waddenzee. Twee
keer per jaar vliegen ze 4000 km!
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Scholekster

De slikken en
schorren in de Oosteren Westerschelde

Scholeksters eten schelpdieren. Een deel van
de vogels openen die door de sluitspier door
te knippen, andere hakken de schelp kapot.
Doorknippen is moeilijker te leren, maar kost
wel minder energie. Knippers hebben scherpe
snavels, de snavels van hakkers worden stomp.

