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Grote Strandschelpen Teldag

Wat gaan we doen? 
Op zeven strandvakken gaan we op een standaard manier schelpen en slakken  
verzamelen, identificeren en tellen. Hiermee willen de schelpenstand bepalen  

en kijken hoe die door de jaren heen verandert. Dit jaar gaan we de fauna’s  
van Zuid Hollandse en Vlaamse stranden vergelijken.

Wat kan jij doen? 
Dat is simpel: schelpen gaan tellen!

• Zoek het vloedmerk op en maak een punt (bv een stokje).
• Verzamel vanaf het punt spiraalsgewijs naar buiten alle hele schelpen  

en slakkenhuisjes (geen gebroken stukken) tot je er 100 hebt. 
• Breng de schelpen/slakken op naam. 

(gebruik de tabel/internet of vraag aan ons expert team).
• Schrijf ze op dit formulier en lever het formulier in bij het expertteam.
• Probleem met determineren? Vraag de experts van het schelpenteam.
• Benieuwd naar de resultaten? Schrijf dan je e-mail adres op het formulier.  

We zullen dat alleen gebruiken om de resultaten te sturen.

Op welk strandvak sta je? (omcirkel)

Ouddorp - Hoek van Holland - Kijkduin - Scheveningen 

Katwijk - Noordwijk - Langevelderslag 

Je mailadres (voor de resultaten): 

Heel erg dank voor je deelname! Met jouw tellingen kunnen 
wij de diversiteit van de strandschelpen in beeld brengen.

www.naturalis.nl/schelpenteldag



aantal

 a. Oester (Ostrea edulis)
 b. Portugese oester (Crassostrea angulata)
 c. Mossel (Mytilus edulis)
 d. Kokkel (Cerastoderma edule)
 e. Brakwater kokkel (Cerastoderma glaucum)
 f. Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata)
 g. Stevige strandschelp (Spisula solida)
 h. Ovale strandschelp (Spisula elliptica)
 i. Grote strandschelp (Mactra stultorum)
 j. Otterschelp (Lutraria lutraria)
 k. Amerikaanse Zwaardschede (Ensis leei) 
 I.  Nonnetje (Macoma balthica)
 m. Rechtsgestreepte platschelp (Macomangulus tenuis)
 n. Zaagje (Donax vittatus) 
 o. Witte dunschaal (Abra alba)
 p. Platte slijkgaper (Scrobicularia plana)
 q. Amerikaanse boormossel (Petrico/aria pholadiformis)
 r. Witte boormossel (Barnaea candida) 
 s. Venusschelp (Chamelea striatula)
 t. Filippijnse tapijtschelp (Venerupis philippinarum)
 u. Alikruik (Littorina littorea)
 v. Grote tepelhoorn (Euspira catena)
 w. Glanzende tepelhoorn (Euspira nitida)
 x. Muiltje (Crepidula fornicata)
 y. Wulk (Buccinum undatum)
 z. Fuikhoren (Tritia reticulata)
 anders, nl.: 
 anders, nl.: 


