Bedankt om je in te schrijven voor deze Grote-Schelpenteldag-nieuwsbrief!

Dit is ondertussen de tweede nieuwsbrief die we rondsturen. Heb je nieuwsbrief#1 van 8
februari gemist? Op de website groteschelpenteldag.be haal je het gemiste nummer in, met
daarin o.a. de onderzoeksvraag die we dit jaar willen aanpakken.

Grote Schelpenteldag: waarom in de winter?
Nu al voor de vijfde keer organiseren we de Grote Schelpenteldag aan de Vlaamse kust. Dit
jaar op zaterdag 19 maart.
Telkens valt onze teldag midden maart, ruim voor de start van de paasvakantie. Het weer is
dan vaak nog koud en guur. Toch draven telkens enkele honderden schelpentellers op om dit
burgerwetenschapsinitiatief te doen slagen. Ze laten zich niet tegenhouden door koud weer of
wind. Want schelpen rapen, bewonderen en tellen blijft een fascinerende bezigheid, zeker ook
omdat je de wetenschap een handje vooruit helpt.
We krijgen wel vaker de vraag waarom we die Grote Schelpenteldag toch in de winter
organiseren? We zouden toch veel meer volk kunnen lokken in de lente of zomer, met meer
kans dat ook het zonnetje van de partij is? Maar we hebben onze redenen!
•

Tijdens de winter slaan stormen heel wat interessante schelpenfauna uit de zeebodem
los. Uiteindelijk komt een deel van dat materiaal op het strand terecht, waardoor we een
betere inkijk krijgen op wat er zich op zee afspeelt in het ecosysteem.

•

We plannen de schelpentelling altijd ruim voordat kustgemeenten de stranden beginnen
opruimen bij de start van het toeristisch seizoen. Vanaf de paasvakantie wil men
strandtoeristen immers kunnen ontvangen op een strand dat er ‘netjes’ bijligt. Netjes
wel, maar niet ‘natuurlijk’. En met de wetenschap willen we natuurlijk geen vertekend
beeld krijgen.

•

In de 10 kustgemeenten gaan honderden tellers op een vooraf bepaalde dag aan de
slag. Zo verkrijgen we een mooi beeld van de schelpenfauna op dat moment. Als je de
gegevens wil vergelijken over de jaren heen, is het zinvol steeds dezelfde periode van
het jaar aan te houden en niet al te veel te verschuiven in de tijd.

Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind dit jaar, maar laat je door het eventuele koude
weer niet tegenhouden. Breng een dikke jas, muts, sjaal en handschoenen mee en geniet van
het altijd mooie Noordzeestrand. Nadien zal die warme chocolademelk des te beter smaken!

Fris je schelpenkennis op
Ben je wel geïnteresseerd om deel te nemen, maar bang dat jouw schelpenkennis niet ver
genoeg reikt? Geen nood, in elke kustgemeente is er een telpost waar schelpenkenners je
zullen bijstaan in het verzamelen, identificeren en tellen van het schelpenstaal, ongeacht je
voorkennis.
Zin om op voorhand meer over schelpen te weten te komen? Neem dan op woensdagavond 9
maart deel aan de online schelpencursussen (via ZOOM). Inschrijven hiervoor kan nu via de
website groteschelpenteldag.be.
De basiscursus (19:00-19:45) is er voor absolute beginners: wat houdt het in om

burgerwetenschapper te zijn, welke methode gebruiken we op de schelpenteldag, welke
kenmerken moet ik kennen om schelpensoorten te onderscheiden, hoe herken ik de meest
voorkomende schelpen van het Vlaamse strand.

De masterclass (20:00-21:30) is voor wie zich na de basiscursus verder wil vervolmaken, of
voor mensen die hun kennis van de moeilijkere soorten wat willen opfrissen. De cursus gaat
ook in op veel gemaakte fouten bij eerdere schelpentellingen. En er is tijd voor interactie.
TIP: ga voordien al eens naar het strand, neem een of meerdere stalen volgens de
vastgelegde methode, en probeer de 100 schelpen al eens te herkennen. Zo zal je merken
waar de valkuien zitten en kan je gerichter de opleiding meevolgen en vragen stellen. Op het
einde van de Masterclass staan schelpenkenners van de Strandwerkgroep België paraat om al
je vragen te beantwoorden. Er zijn geen domme vragen!

Breng je vrienden en familie mee!
Jij hebt er – net als alle partners en vrijwilligers – duidelijk zin in om op 19 maart 2022 het
strand op te trekken en bij te dragen aan dit fascinerende burgerwetenschapsinitiatief.
Breng ook jouw vrienden en familie op de hoogte. Of trek er die dag samen op uit, en maak er
een leerrijk en boeiend dagje strand van. Maak hen ook zot van schelpen, de zee en de
zeewetenschap!
Like en deel het Facebook-event, en nodig al jouw contacten uit.

De Grote Schelpenteldag is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),
EOS wetenschap, de Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt, de Strandwerkgroep,
Kusterfgoed en de 10 kustgemeenten. Initiatief in het kader van LifeWatch Belgium.

