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Bronnen

Geschiedschrijving en gebiedsbeschrijving van het voormalige  
eiland Wieringen. Oprukkend landijs, achtergebleven zwerfstenen, 
bewoners, hun strijd tegen de zee, oude nederzettingen en  
archeologische vondsten… Alles komt aan bod in dit mooi  
uitgegeven boek dat verschenen is in  
de reeks Archeologie in Noord-Holland.
Wieringen, Waddeneiland op het droge. 

Uniepers Uitgevers.  

ISBN 978 90 8741 016 2. Prijs e 17,90

Hoe zit het met de partnerkeus 
van pauwenhennen? Wat te 
denken van de buitenechtelijke 
avontuurtjes van pimpel- 
meesvrouwen? En hoe doen  
reuzenpijlinktvissen het?  
Schrijver Willy van Strien  
beschrijft de slaapkamer- 
geheimen van tuinslakken tot 
aan bedwantsen in Het 

penisduel. Goed leesbaar, interessant en 
humoristisch.
Het penisduel. KNNV Uitgeverij.

ISBN 978 90 5011 288 8. Prijs e 19,95

Een van de meest vooraanstaande ornithologen ter wereld heeft met dit 
lijvige en prachtig geïllustreerde boek vol feiten, anekdotes en opmerkelijke 
verhalen over vogels, een bijbel voor vogelvrienden geschreven. Een kijkje in 
het verleden, het bijgeloof, maar ook de zang, het gedrag en de schoonheid 
van de vogels komen ruimschoots aan bod. Een wetenschapper die op 
een onderhoudende manier veel wijsheid over en van vogels tentoonspreidt.
De wijsheid van vogels. Uitgeverij De Bezige Bij. ISBN 978 90 234 36041. Prijs e 39,90

 Slaapkamer-
  geheimen

Een selectie van 
interessante 

publicaties over de 
wadden

Bijbel voor 
vogelvrienden
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ArcheoLogiSch 

WiERiNgEN

op groene voet leven
Een spel over milieu, economie, klimaatverandering en verdeling van voedsel. 
Het gaat in eerste instantie niet om het winnen, maar om creatief te denken over 
mogelijkheden en verbeteringen, individueel en samen. Spelenderwijs leert u 
 hoe een groenere wereld mogelijk is.  
Met vraag-, pest-, actie- en  
terugvalkaarten. 
Zeer de moeite waard!
Groene Voeten Spel.  

Uitgeverij Atalanta (www.at-a-lanta.nl). 

ISBN 978 90 73034 45 7. Prijs e 9,00

Een kustwandeling van het Zwin, aan de 
Belgische grens, tot aan de eilanden in 

de Waddenzee. Bij 34 badplaatsen wordt 
gepauzeerd en bij elk oord wordt even 

stilgestaan bij de geschiedenis, het heden 
en de toekomst van dat stukje kust.  

Een zeer leerzaam en leuk boek, rijkelijk  
geïllustreerd met prachtige foto’s.

Geheimen van de kust. Veen Magazines. 

ISBN 978 90 85711 384. Prijs e 29,95

Van Zwin 
tot 

Marsdiep
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Heb je een vraag, opMerking, goed idee? ScHrijf, bel of Mail naar: Waddenvereniging

poStbUS 90, 8860 ab Harlingen tel.: 0517-493693 e-Mail: info@Waddenvereniging.nl

Wil je de digitale jeUgdnieUWSbrief ontvangen? Mail je e-MailadreS naar jeUgd@Waddenvereniging.nl

Ruim baan vooR de jeugd! vanaf nu in het haRt van 
het Waddenmagazine: vieR jeugdpagina’s. 

dat geeft jonge (en óók oudeRe) leden de kans even 
snel WaddeninfoRmatie te tanken. 

Loop je met je blote voeten over het wad, dan zie je allemaal kleine hoopjes 
zand liggen. Dénk je… want eigenlijk is het poep. Wadpierpoep.  
Deze wadpieren leven net onder het waddenzand in een U-vormige buis. 
Met twee kanten, kop en staart, zijn ze dus verbonden met de wadbodem. 
Zo komen ze aan zuurstof, maar ook aan eten. Aan één kant zuigen ze 
zand naar binnen, halen daar hun voedsel uit, en spuiten aan de andere kant 
het restant weer naar buiten. En dat is het hoopje zand dat je ziet.

Met je blote voeten in een Hoopje…

      poepSporen net alS jij Moeten ook 
 alle diertjeS in de Waddenzee eten… en poepen. aan de UitWerpSelen   
                                         (poep) kUn je zien Welk dier Het iS.

…of 
- aU! - 
in Het 
grUiS

Ook kun je af en toe hoopjes gruis tegen-
komen. Het zijn fijngemalen schelpen die 
achtergelaten zijn door eidereenden. 
Eidereenden zijn afhankelijk van de 
zee, omdat ze schelpdieren eten. Als 
ze een schelpdier te pakken hebben, 
weten ze direct wat voor vlees ze in de 
kuip hebben. Dat kunnen ze voelen met 
hun snavel. Ze ‘wegen’ hoeveel schelp, 
water en vlees eraan zit. Dan slikken ze 
hem in één keer door. Hap, slik, weg! In 
de maag, die als een grote spier werkt, 
wordt de schelp dan vermalen en het 
voedsel er uitgehaald. De resten schelp 
worden vervolgens uitgepoept.



poepSporenWM4UWM4U



gids van een 
liefhebber
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in april verscheen de herziene druk van  
Wadden, gids voor liefhebbers van fotograaf  

en reisverhalenschrijver Toon Fey. 
Hoofdredacteur Hans Revier ontmoette de 

waddenliefhebber op de Hors op Texel. Eén van 
zijn favoriete plekken in het waddengebied.Een mossel hoeft eigenlijk niets te doen om zijn eten te zoeken. Onder water 

staat de schelp van de mossel meestal een stukje open. Het water dat door  
de schelp stroomt bevat zuurstof en voedsel, zoals plankton. Dit water wordt 
door de kieuwen van de mossel gefilterd en met behulp van trilhaartjes  
wordt het voedsel naar zijn inwendige mond verplaatst. De oneetbare deeltjes 
die de kieuwen hebben tegengehouden worden uitgescheiden. Een soort  
poep dus.
Mosselbanken bestaan voor een groot deel uit mosselen, maar ook uit  
mosselpoep. Zeewier plakt daar aan vast en dat geeft zo’n mosselbank 
extra stevigheid.

Pak je vogelgids en probeer de naam 
van deze Afrikaanse vogel te vinden. 

Hij komt steeds meer in Nederland voor, 
ook in het waddengebied. Gevonden? 
Mail dan je antwoord voor 1 augustus 

naar jeugd@waddenvereniging.nl en 
maak kans op een ‘Wees wijs met de 

Waddenzee’ T-shirt!

Stevige SMUrrie

fotoraadSel

Weet je dat mosselen ook scheten laten? 
Men beweerde dat deze mosselwinden 
slecht voor het milieu zouden zijn, omdat 
het lachgas dat ze produceren een 
broeikasgas is dat de ozonlaag afbreekt. 
Het blijkt echter zo weinig te zijn, dat het 
allemaal wel meevalt.
Toch staan de uitlaatgassen van dieren, 
vooral van koeien, op de derde plaats 
van de bijdrage aan het broeikaseffect. 
Als een koe een wind of een boer  
laat, komt er methaan vrij. Methaan is  
 

een broeikasgas dat zorgt voor de  
klimaatverandering. Methaan en  
lachgas zijn véél sterker dan het  
bekende CO2 (koolstofdioxide). In 
sommige landen moeten boeren daar-
om zelfs al ‘scheet’belasting betalen!
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WarMe 
Winden
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