Het wad
is vol
wonderen !
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Ga
mee !
Op ontdekkingsto
cht
IN WERELDER
FG

OED WADDEN
ZEE

Uniek in de were

ld !

De Waddenzee
ligt aan de Noo
rdzeekust van Ned
erla
Denemarken. Tw nd, Duitsland en
eemaal per dag
trek
het water zich bi
j eb uit de Wadde t
nzee
terug. Dan ligt di
e zee half droog.
Met
de vloed komt he
tw
en vloed (de getij ater weer terug. Eb
den) ontstaan do
or de
aantrekkingskrac
ht van de maan
en de
draaiing van de
aard
kilometer wadde e. 4500 vierkante
nzeebodem valt
droog,
dat zijn 630.000
voetbalvelden! N
ergens
ter wereld vind
je ee
bied, dat zo groo n ander waddenget is.
Bij de Waddenz
ee horen de eila
nden
met duinen, stra
nden en kwelde
rs. Voor
meer dan tien m
iljoen trekvogels
is de
Waddenzee de
belangrijkste “ta
nkstop”
tussen het noor
dpoo
Hier rusten ze ui lgebied en Afrika.
t en eten zich ro
nd aan
de dieren in de
wadbodem.
Om de natuur va
n de Waddenzee
te
behouden bestaa
t er een samenw
erking
tussen de drie la
nden: Nederland
, Duitsland en Denem
arken. Een groo
t deel van
de Waddenzee
is natuurreservaa
t en in
2009 is het verk
laard tot werelde
rfgoed.
Wat dat beteke
nt vind je op blad
zijde
38 en 39.
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Fanø

Zo ziet het
logo eruit

Mandø

In de trilaterale
Waddenzee-same
nwerking
werken Duitslan
d,
Denemarken en
Nederland sam
en, om de
Waddenzee als
geheel te
beschermen. ‘Tr
ilateraal’
betekent driez
ijdig.
De Waddenzee
wordt van
drie zijden besc
hermd.

Rømø

Sylt
Föhr
Amrum
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Hallig Langen

ess
Hallig Hooge
Pellworm

Trischen
Neuwerk

Wangerooge
Spiekeroog
oog
Langeoog
Baltrum
Norderney
Juist
Borkum

Schiermonnik

Terschelling

Ameland

Vlieland

Texel

Waar ben je nu
in
de Waddenzee ?
Zet daar een stip
op de kaart.

Leer het wad ke
nnen
met de “small Fiv
e”
In de Waddenz
ee ko
allemaal uit je ho men veel soorten voor die je ni
et
ofd kunt leren. D
aa
kenmerkende kl
einere wadbewon rom zijn hier vijf
ers
je bijna altijd en
overal tegen kunt uitgezocht, die
ko
ambassadeurs va
n de Waddenzee men. Het zijn de
. We noemen ze
“small five”, dat be
de
tekent de kleine
vijf.
afgekeken van de
grote natuurpark Dat hebben we
en in Afrika. Daa
heb je de “big five
r
”, die alle bezoek
ers willen zien:
neushoorn, leeu
olifant,
w, panter en buff
el. In ons grote
park wil iedereen
natuurde “small five” te
genkomen: wad
kokkel, garnaal,
pier
strandkrab en w
adslakje. Als je ze ,
klein vindt, we he
te
bben ook de “big
five” van de Wad
zee, die komen
later aan de beur
dent.
In dit boekje kr
ijg je tips hoe je
de “small five” ze
ontdekken, en w
lf kunt
at je er over zou
moeten weten.

Veel plezier op d
e

Arenicola marin |
a Wadp

10 tot 20 cm lang
e dikke worm, ro
od- of donkerbr
segmenten, klei
uin, met
ne stekels en kieu
wbosjes aan de
zijkanten

Wadpieren leve
n to
veer 30 centimet t ongeer diep in
de bodem. Elke
worm heeft
een U-vormige
woonbuis. Hij vr
eet
het zand dat in
die woonbuis va
lt.
De worm komt
alleen even bove
n
als hij moet poep
en. Dat doet hij
om de 45 minut
en. Daarbij onts
taan
de typische tand
pastahoopjes. A
ls
je geluk hebt ku
n je
zien poepen. Daa de wadpier
r moet hij nog
bij oppassen wan
t vogels en vissen
lusten ook wel ee
n st
wadpier en die pr ukje
oberen
hem te pakken op
dat
moment.
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waddensafari !

Op een vierkant
e meter wadbode
m leven ongeveer
pieren. Alle Ned
50 waderla
wadplaten samen ndse, Duitse en Deense droogv
allende
zijn ongeveer 45
00
groot. Hoeveel w
adpieren leven er vierkante kilometer
in de hele Wadde
nzee ?
Tip : Een vierka
nte
kilometer is een

8
SMALL FIVE

miljoen vierkant
e

meter.

ier

Grijze zeehond |
Hal

ichoerus grypus

Lange snuit, vrou
wtje 180 cm, lic
htgrijs met donk
mannetje tot 23
ere vlekken;
0 cm, donkergrijs
met lichte vlekke
n
Met driehonder
d kilo is de grijz
e zeehond of ke
het grootste roof
gelrob veruit
dier van het wad
dengebied. Hij ee
ten vis, in het w
ad
t alle soorde
ngebied vooral ha
de winter komen
ring en schol. M
de witharige jong
idden in
en ter wereld, op
of stille stranden
hoge zandbanken
. Ze worden drie
weken gezoogd,
niet goed zwem
en kunnen dan
men. Ze hebben
nog
dan beschermin
laars en honden
g nodig tegen w
. Op sommige pl
andeaatsen worden ze
ters in de gaten
door robbenwac
gehouden. Grijze
hzeehonden zijn
echte bikkels. Z
e
zwemmen rustig
van
de Waddenzee na
ar
Engeland en wee
r
terug. Ze zijn oo
k
minder schuw en
veel
nieuwsgieriger da
n de
gewone zeehond.

Phocoena phocoe

Voor jonge grijz
e zeehondjes ku
n je het beste op
november tot ja
pad van
nuari. Dan kun
je ze tegenkomen
land, Amrum, Sy
op Helgolt,
Te
rs
ch
el
lin
Waddeneilanden
g en soms ook op
.
de andere
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BIG FIVE

Bruinvis

De bruinvis is de
en
denzee. Rondom ige inheemse walvisachtige in de
de waddeneiland
W
en worden regelm adbruinvissen gezi
en, vooral in het
atig
vroege voorjaar.
rustige zee kun
Bij ee
je ze zien opduik
en. Ze moeten im n
mers boven wat
komen om adem
er
te halen. Dan zi
e je eventjes een
stukje rug en de
rugvin. Bruinviss
en eten
kleine vissen, ga
rnalen en inktvi
sjes, bij ons voor
al grondeltjes,
zandspiering en
jonge haring.
Jammer genoeg
worden er
nogal eens dode
bruinvissen
gevonden die ve
rdronken zijn
in visnetten. Nat
uurbeschermers zetten zich
in voor een
verbod op het ge
bruik van de
gevaarlijkste soor
ten netten.
Net als vleermui
zen maken brui
nvissen voortdur
hoge, korte gelu
end heel
idjes. Die geluid
jes heten ook w
klikjes. Waarom
el ultrasone
doen ze dat?
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Grijze zeehonde
n komen met ee
n dikke harige va
wereld. De jong
cht ter
en van de gewon
e zeehond hebb
gladde vacht. W
en een korte,
elke voor- en na
delen heeft een
dikke vacht?

na |

Tot 150 cm lang
, dolfijnachtig lic
haam met donk
bovenkant en lic
ere
hte onderkant. St
ompe kop, korte
kige rugvin en br
driehoeede staartvin.

Probeer eens ui
t hoe lang je zond
er
blijven. De brui
nvis houdt het ze adem onder water kunt
s minuten vol, en
jij ?

BIG FIVE

Ontdek het
wonder van de
Waddenzee

Dit boekje help
t jou bij een
spannende on
tdekkingsreis in het Wer
elderfgoed
Waddenzee !

Kleine beestjes
vlakbij:
Ontdek de “Smal
l five” in de
wadbodem.
Vogelrijkdom op
het wad:
Bekijk de “Flyin
g five” als ze voed
selzoeken of op de
rustplek.
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Bloeiende overle
vers:
Ontdek hoe de
“Flowering five”
standhouden aan zee.

Richtprijs: 1,50

Bewegende wild
ernis:
Aan de “Moving
five
Waddenzee voor ” kun je zien dat de
tdurend verand
ert.

€

Grote snuiten en
flip
Met een beetje ge pers:
luk zie je zeehon
den en
andere “Big five”
van de Waddenz
ee.

