handig om te weten

Wind door je haren
Zilt op je lippen
Slik onder je voeten
Zand tussen je tenen
Beleef, voel, ruik en proef het
grootste en natste Nationaal
Park van Nederland.

nationaalparkoosterschelde
mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland

Water tegen je huid
Zon in je ogen

Dan zijn de meeste vogels op zoek
naar eten op de droog gevallen platen
en slikken in de Oosterschelde.

Hoopjes kapotte schelpen

feiten en weetjes
Het water in de Oosterschelde
is zout, zoet en brak.

Meeuwen vinden
oesters erg lekker
maar krijgen ze niet
zomaar open. Daar
hebben ze wat op
bedacht: ze laten ze uit
de lucht op de zeedijk
kapot vallen.

Is het hoog
water (vloed)?

Dan zitten ze te rusten
op de dijk. Ook zie je
ze dan in de natte
natuurgebieden die
binnen de dijken
liggen: om te eten
en te rusten.

O N TD E K
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De Oosterschelde is
zo groot als 56.000
voetbalvelden.
De afstand rondom
is 179 kilometer.

@npoosterschelde

Is het laag water (eb)?

De afstand van
noord naar zuid
is 27 kilometer.

De afstand van
oost naar west is
40 kilometer.
Tussen hoog en laag
water stroomt er
800 miljard liter
water door de Oosterscheldekering.

Het verschil tussen hoog en
laag water is 3,25 meter.
Het diepste punt in de Oosterschelde ligt
42 meter onder het NAP (de zeespiegel).

fuut

aalscholver

Als de vrouwtjesfuut
van het mannetje
een visje krijgt en
dat aanneemt, zijn ze
“getrouwd’.

Zie je vaak met gespreide
vleugels staan. Dit is
om ze te drogen. Op hun
vleugels zit geen vet.
Zo kunnen ze diep genoeg
naar vis duiken.

kleine
zilverreiger

visdief

bergeend

Broeden vaak
in verlaten
konijnenholen.

Ze doen hun naam eer
aan. Vliegensvlug grijpen
ze kleine vis uit het
water door loodrecht
naar beneden te duiken
en met de buit direct
weer op te vliegen. .

Heeft echt hele
gele tenen. Daar
wiebelen ze mee
om kleine visjes
te lokken.

Best wel
speciaal

W A TE R- E N W A DVOGE L S

Onze naam en het
geluid dat we maken
lijken op elkaar

Je komt ons alleen
in de winter tegen

kievit

kie-vít, kie-vit,
kie-vit

middelste
zaagbek
kleine
mantelmeeuw

lepelaar

Met een zwaaiende
beweging gaat de
lepelvormige snavel
heen en weer door het
ondiepe water.

kluut

Opvallend schuin naar
boven gebogen snavel.
Ezelsbruggetje:
de kluut wijst naar
zijn snuut.

kokmeeuw

grutto

gruutto,
gruutto,
gruutto

tureluur

tjululuu, tjululuu,
tjululuu,
Om tureluurs van
te worden.

Kijk! Een
zeemeeuw

grauwe gans

wulp

Heeft een erg lange,
krom naar beneden
gebogen snavel.
Nog een ezelsbruggetje: de wulp
wijst naar zijn gulp.

scholekster

Aan de snavelvorm kan je zien
wat hij het meeste eet:
schelpdieren: snavel in de vorm van een hamer.
wormen: scherpe en spitse steeksnavel.

ONTDEK
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kolgans
rotgans

rot, rot, rot, rot

zilvermeeuw
smient

DEZE KAART KAN
TEGEN WATER!

grote
mantelmeeuw

Illustraties dieren en planten: Danker Jan Oreel, grafisch ontwerp en overige illustraties: Jessicaas ontwerp

Wij hebben
een bijzondere
snavelvorm

