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

Schor
en slik
Slikken zijn buitendijkse
onbegroeide stukken land die bij
vloed steeds onder water komen te
staan. Pas als het slik hoog genoeg is
komen de eerste planten. Zo ontstaat
heel langzaam een schor.
Schorren zijn buitendijkse met
planten begroeide gebieden, waar
kronkelende kreekjes doorheen
lopen. Met vloed lopen deze
kreekjes vol met water,
bij eb staan ze
droog. Alleen bij
erg hoog water
overstroomt
het schor. De
planten op het schor
moeten dus bestand zijn tegen
zout water.
Er zijn niet zoveel schorren meer over langs de
Oosterschelde en om
ze te beschermen mag
je er niet op. Je kunt
de meeste planten
prima vanaf de
randen van het
schor bekijken.
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Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen van de meeste
planten die op schorren, slikken langs de zeedijken
en in de inlagen groeien. Er zijn er natuurlijk nog veel
meer, maar de planten die het meest voorkomen staan
op deze zoekkaart.
Deze planten worden ook wel ‘zoutplanten ‘ genoemd.
Niet dat ze van zout water houden maar ze kunnen er
beter tegen dan andere planten. De één nog beter dan
de ander. Iedere ‘zoutplant’ heeft dan ook zijn eigen
plekje op het schor of op een ander zilt (= zout) plekje.
De omstandigheden moeten precies goed zijn.

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 meteen hoe je vondst heet. Soms
staan ze er niet op en moet je verder
zoeken in een boek.

Weetje: Sommige planten ‘spugen’
het overtollige zout gewoon uit!

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