ROND DE GROTE KREEK

Een stukje geschiedenis
Door een stijging van de zeespiegel ontstond, ten tijde van de Romeinen, de Oosterschelde.
In de loop der eeuwen steeg het zeeniveau meerdere keren en zorgde voor vele overstromingen.
Dammen werden opgeworpen en dijken gebouwd.
Maar pas in de 17de eeuw werden de polders definitief hersteld door drooglegging. Zo kregen
de Grote Kreek en ook het Pereboomsgat hun huidig karakter.

Fauna en flora
Aan de oevers vinden we naast brede waterpest, waterviolier, eendenkroos en gele plomp, ook
riet en lisdodde. Verder treffen we ook nog waterzuring, watertorkruid, waterbies en moerasvergeet-mij-nietje aan. Typisch voor de Grote Kreek zijn de restanten van een zoutminnende
vegetatie van stomp kweldergras, moeraszoutgras, zeeaster en zeebies. Andere planten, die
hier te vinden zijn, zijn o.a.: muizenoortje, vlasleeuwenbekje, boerenwormkruid, wilde tijm,
gele morgenster...
Er is een hoog visbestand met o.a. rietvoorn, baars, snoek, snoekbaars, brasem,voorn en karper.
Het vermelden waard is ook de aanwezigheid van rivierkreeft. Naast de gewone pad treffen we
ook de bruine kikker aan. De egel, de mol, verschillende soorten ratten en muizen komen aan
de Grote Kreek ook de watervleermuis, de grootoorvleermuis, de wezel, de hermelijn en de
bunzing voor. Ook vossen zijn regelmatig te spotten.De fuut, nauw verbonden met het water,
is een broedvogel in het krekengebied. Ook de knobbelzwaan, de wilde eend en de bergeend.
Ook de torenvalk broedt hier. De blauwe reiger komt hier vaak voedsel zoeken.
Ganzen zijn typische polderbezoekers: de canadagans, de kolgans, de grauwe gans en de nijlgans.
De buizerd, de sperwer de torenvalk en de boomvalk, alsook een aantal uilensoorten worden
regelmatig gezien. Soms zelfs de bruine kiekendief. Van de waadvogels zijn de scholekster en
de kievit de belangrijkste. Het indringen van bepaalde meeuwen in het binnenland is ook hier
merkbaar. In het riet broedt nog steeds de rietgors.
Een prachtig brokje natuur, zeker een bezoekje waard!!!

Vertrek + parking:
Camping De Rode Sluis
Omloop = 3 km
Honden aan de leiband
Doorgang voor
kinderwagens en
rolstoelgebruikers is
heel moeilijk gezien de
vele oneffenheden.

Polderbestuur en Gemeentebestuur Moerbeke

