aan de slag

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.

Mannetje of vrouwtje?

feiten en weetjes
Het water in de Oosterschelde
is zout, zoet en brak.
De Oosterschelde is
zo groot als 56.000
voetbalvelden.
De afstand rondom
is 179 kilometer.

@npoosterschelde
nationaalparkoosterschelde
mede mogelijk gemaakt
door Provincie Zeeland

Water tegen je huid
Zon in je ogen

Je vangt een krabbetje. Hoe weet je dan
of het een mannetje of een vrouwtje is?
Pak de krab voorzichtig aan zijn schild op
en draai hem om.

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).

Heeft de buik
de vorm van een
vuurtoren; smal, spits
en driehoekig? Dan is
het een mannetje.

Is de buik breed en
rond, dan heb je
een vrouwtje. Het
lijkt een beetje op
een bijenkorf. Hier
houdt ze de eieren
onder vast.

Hele sterke armen

Een zeester heeft heel
veel, sterke zuignapjes.
Ze maken er met gemak
zelfs mosselen mee open.
Als je een levende zeester op je natte
hand legt, zuigt hij zich snel vast. Als
je hem dan los wil maken, kost dat
flink wat moeite.
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Op zoek naar de zeepier

Zeepieren eten een heleboel zand, wel
3,5 liter per jaar. Alles wat in het zand
leeft verteren ze. De zeepier leeft in een
gangetje in de vorm van een U.
Aan de ene kant eet hij van het zand.
Hierdoor ontstaat er een trechtertje in
de bodem. Aan de andere kant poept hij
het zand weer naar buiten in een soort
tandpastahoopje.
Kijk maar of je het
trechtertje en het
hoopje kunt vinden.
Met een beetje
geduld zie je het
hoopje steeds groter
worden. Zeepieren
leven in het slik.
Om ze te vinden
moet het wel laag
water zijn.

Om te schudden

Als je een alikruik oppakt,
verstopt hij zich in zijn huisje.
Om het slakje te kunnen bekijken pak je
er een paar tegelijk in je hand en schud
ze zachtjes tegen elkaar. Ze komen
daarna langzaam tevoorschijn. Door het
schudden denken ze namelijk dat ze in
het water zijn.
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Bruinvissen spotten

Je kunt ook walvissen spotten in de
Oosterschelde! Gewoon vanaf de dijk.
Met een beetje geduld zie je net een
donkere vin boven het water uitkomen.
Op een paar plekken is de kans
om ze te zien vrij groot: het
havenhoofd van Zierikzee, de havens
van Burghsluis en Kats, voor de
Plompe Toren en voor de kust van
Wemeldinge en Wissenkerke.

Zeehondensafari

Ga mee op zeehondensafari! Vanaf
verschillende havens vertrekken er
boten richting de zandplaten waar
de zeehonden liggen.
Als je heel stil bent kun
je ze het beste bekijken.
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paardenanemoon

Hij leeft op stenen die
droogvallen tijdens laag
water. Hij lijkt dan op
een hoopje zwart bruine
snot.

knotswier

zeeappel

Je vindt meestal
alleen nog het
skelet van de zeeegel, de naalden
zijn er allemaal
afgevallen.

Heeft grote,
stevige
drijfblazen,
gevuld met
lucht. Deze
blazen zorgen
ervoor dat de
plant onder
water rechtop
blijft staan.

Japanse oester

Ze vormen hele riffen! Pas wel
op voor de scherpe randen.

keverslak

Lijkt op een pissebed en
komt hier al 500 miljoen
jaar voor.

vlokreeftje

zeesla

Bevat veel mineralen
en vitaminen en zit
bijvoorbeeld in je
tandpasta.

brokkelster

Doet zijn naam eer
aan, er brokkelen
namelijk snel stukjes
van de armen af.
Gelukkig kan hij
nieuwe armen aan
laten groeien.

wulk

zeedruif

Ze zijn net
zo groot en
glibberig als
een gepelde
druif

hoorntjeswier

muiltje

Lijkt op een pantoffel. Vaak zitten er
een aantal bovenop elkaar.

Dat is een roodwiertje in
de vorm van een struik,
met uiteinden die lijken op
gekromde horens.

Kunnen heel goed in allerlei
richtingen zwemmen; ondersteboven,
achteruit of op hun zij.

Grote zeeslak die wat
dieper in de zee leeft.
Je vindt ze eigenlijk
alleen maar als een leeg
slakkenhuis

mossel

Een delicatesse
voor mens en dier.

zeeschuim

Het rugschild van een zeekat. De
kanariepiet vindt hem heel lekker.

Illustraties dieren en planten: Danker Jan Oreel, grafisch ontwerp en overige illustraties: Jessicaas ontwerp
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DEZE KAART KAN
TEGEN WATER!

heremietkreeft

Om hun blote achterlijf tegen hongerige
dieren te beschermen, verstoppen ze het in
een leeg slakkenhuis. Is hij uit zijn huisje
gegroeid dan gaat hij op zoek naar een
grotere.

