Ontdek de
Oosterschelde!
Het nationaal park biedt volop gelegenheid om
van natuur en landschap te genieten. Door de
dynamiek van het getij is het altijd anders. Er
worden excursies en andere buiten activiteiten
georganiseerd, zie www.np-oosterschelde.nl

Tussen zout
en zoet
Het water van de Oosterschelde is zout. De invloed van het zout is ook nog te merken aan de
binnenkant van de dijk. Het zoute water dringt
diep onder de dijk door en komt op bepaalde
plaatsen achter de dijk weer omhoog. Dat kan
ver landinwaarts zijn. We noemen dat zoute kwel.
Vermengd me regenwater zorgt
dat voor brak water. Voor
de boeren lastig, want
de meeste planten houden niet van brak water
en ook dieren drinken het
niet. Wereldwijd is brak
water erg zeldzaam en
veel planten en dieren
die in brak water kunnen
leven dus ook. Echt zoet water vind je in Zeeland eigenlijk alleen in de duinen en op hogere
delen.
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Je vindt in en om brak
water echte zoutplanten
en gewone planten
die tegen een beetje
zout kunnen.
Riet is een plant
die langs de oevers
van zoet en van
brak water veel
voorkomt. Langs
zoet water wordt riet
hoger dan langs brak water. Hoe lager het riet hoe
zouter het water!

Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van
meeste planten die je in en langs de oevers van de
brakke wateren bij de Oosterschelde tegen komt.
Brak water is water dat tussen zout en zoet in zit:
proef maar eens.

Begin bij de start op de zoekkaart. In
ieder rondje staat een vraag. Is het antwoord op die vraag ja, dan volg je de
ja-pijl. Is het antwoord nee, dan volg je
de nee-pijl. Uiteindelijk kom je bij een
plaatje uit. Vergelijk dat plaatje met
het plantje dat je hebt gevonden. Zijn
ze hetzelfde, dan weet je hoe je vondst
heet. Soms staan ze er niet op en moet
je verder zoeken in een boek.

Er zijn verschillende zoekkaarten, bestellen
en meer info: www.np-oosterschelde.nl
Mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland

www.np-oosterschelde.nl

Andere plant, zoek op in flora.
Op deze zoekkaart staan alleen de meest voorkomende planten bij brak water.
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