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 met 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.
Je vindt in brak water zoetwaterdieren die een beetje
tegen zout kunnen, zoutwaterdieren die een
beetje tegen zoet
kunnen en echte
brakwaterdieren.
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Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van
meeste dieren 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
diertje 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.

Levende stenen (palingbrood) zijn
een heel bijzonder voorbeeld. Het
zijn mosdiertjes en ze zijn het
beste te vergelijken met
koraal. Ze kunnen ook
echt riffen vormen; brakwaterriffen.

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

dieren

Ander dier, zoek
in een boek voor
zout- of zoetwaterdieren, of
vraag het aan
een deskundige.

Levende steen
Bekijk de levende steen met
een sterk vergrootglas. Soms
vind je een klein naaktslakje
op de levene stenen

Ja

Zeepissebed

Rolt de
pissebed
zich op
Nee
bij aanraken?

Ja
Nee

Ja

Lijkt het
dier op een
pissebed?

Klein en slank
met twee vooruit
Nee
stekende sprieten
(net pootjes)?

Lijkt op
een brosse
steen

Afgeplat
gebogen lijf,
zwemt vaak
op zijn zij
Nee

Ja
Nee

Kogelpissebed

Nee

Ja

Nee /
beetje

Ja

Hangt
het dier met
staartje aan
oppervlak?

Staat je vondst niet op
deze zoekkaart?
Zoek dan op in een boek
voor zoutwaterdieren, of
zoetwaterdieren, of vraag
het aan een deskundige.
Teken het dier dan zo goed
mogelijk na.

Slanke garnaal
met een knikje
in het lijf?

Ja

Zilverschoon

Nee
Aasgarnaal
Brakwatergrondel
Nee

Ja

Nee
Visje met
een dik
kopje?

Wormachtig
beestje?

Driedoornige stekelbaars
(Let op: stekels staan niet
altijd omhoog en zijn dan
niet zo goed te zien)

Lijkt het dier
op een gewone
garnaal?

Ja

Nee
Ja

Larve en pop
van wapenvlieg

Ja

Nee

Zeeduizendpoot

Is het
een visje?

Brakwaterhorentje

Vedermuglarve

Brakwaterkokkel of ander
schelpdier. Zoek op met
schelpenzoekkaart.

Ja

Brakwatersteurgarnaal
Steurgarnalen hebben een getande vooruitstekende
punt tussen hun ogen, gewone garnalen niet.

Meer dan 14
pootjes?

Ja

Nee

Ja

Schelp?

Nee

Slakkenhuis
of horentje?

Nee

Nee

Heeft je
dier pootjes?

START

Ja

Heeft je dier
6 pootjes?

Ja

Waterwants
of ander waterinsect

