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

Wieren
Wieren zijn de ‘planten’
van de zee, maar zijn
geen echte planten. Ze
bestaan niet uit een
wortel, steel en blad.
Een wier bestaat uit
een vertakt loof, ofwel
de thallus, dat soms wel
lijkt op een stengel en
blad. Elke cel van het
wier kan voedingsstoffen uit
de omgeving opnemen.
Een wier heeft een harde ondergrond nodig om aan vast te
hechten met de zogenaamde
hechtschijf, de voet. Daarom
groeien wieren voornamelijk langs
(kunstmatige) rotsige kusten. Wieren
zijn slap, maar door de opwaartse
druk van het water
staan ze rechtop en
hebben geen houtige
delen nodig.
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Zoekkaart
Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van de
meeste wieren die in de Oosterschelde voorkomen.
Wieren kun je vinden op de glooiing van de zeedijk
en aangespoeld op het strand. De wieren komen in
verschillende dieptes op de glooiing voor. Bovenaan
zit het groenwier, daarna komt het bruinwier en daaronder het roodvier. Als het wier uitdroogt kan het van
kleur veranderen.

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 je
vondst. Zijn ze hetzelfde, dan weet je
hoe je vondst heet. Soms staan ze er
niet op en moet je verder zoeken in
een boek.

Wieren komen in veel verschillende vormen voor, bijvoorbeeld slierten
(riemwier),
vertakt blad
met blaasjes
(blaaswier) of met
een heel groot blad (zeesla).

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

www.np-oosterschelde.nl

Knotswier
Ander wier: raadpleeg een zeegids
(Veldgids Flora en
Fauna van de zee)

Hoorntjeswier
Ander wier: raadpleeg
een zeegids
(Veldgids Flora en
Fauna van de zee)

Nee
Is het wier
darmachtig?

Ja

Darmwier
Blaaswier
Nee
Japans
Bessenwier

Ja

Nee

Is het wier
viltachtig?

Is het wier
fijn vertakt en
roodachtig?

Nee
Ja

Ja

Ja

Viltwier
Nee

Zitten de
kleine ‘besjes’
verspreid over
het wier?

Liggen er
luchtblaasjes in
het midden van
het wier?

Nee

Nee
Zeesla

Ja

Ja
Lijkt het
wier op een
blaadje sla?

Lijkt het
wier op een
platte veter?

Kleine zee-eik
of Gezaagde
zee-eik
Nee
Is het wier
bruinig of
bruinrood?

START

Ja

Ja

Ja

Is er een
hoofdnerf
zichtbaar? (zoals
bij een blad)

Zijn er
luchtblaasjes
of ‘besjes’
aanwezig?

Nee

Riemwier

Nee

Nee

Is het wier
mosachtig
vertakt?

Kernwier

Ja
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