Dag schelpenliefhebber,
Al aftellend naar 19 maart informeren we je vandaag over enkele nevenactiviteiten van de
Grote Schelpenteldag, en hoe je je kan voorbereiden om de schelpen te leren kennen.
Dit is ondertussen de derde Grote-Schelpenteldag-nieuwsbrief die we uitsturen. Haal de
eerdere nummers in via de website groteschelpenteldag.be – met daarin o.a. meer informatie
over de onderzoeksvraag die we dit jaar willen aanpakken, waarom we deze telling doen in
putje winter, etc.

SchelpenVERTELdag in drie bezoekerscentra aan zee
Voor gezinnen met kinderen is er op zaterdag 19 maart (10:00-13:00) extra schelpenplezier in
de drie provinciale bezoekerscentra aan zee. Je ontdekt er de wondere schelpenwereld met de
SchelpenVERTELdag.
In de provinciale bezoekerscentra Duinpanne (De Panne), Atlantikwall Raversyde (Oostende)
en het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist) krijg je schelpenweetjes uit de Noordzee
voorgeschoteld, en zijn er een heleboel schelpen om in te graaien en te sorteren. Een verteller
brengt een prachtig zeeverhaal volgens de Japanse Kamishibai-traditie, en je maakt de zotste
strandbloemen in ruil voor een handvol schelpjes.
Kortom: een leuke workshop voor gezinnen met kinderen van 4 tot 99 jaar. Gratis. In het Zwin
Natuur Park is de SchelpenVERTELdag inbegrepen in een standaard toegangsticket.
En na deze kennismaking zijn jij en de kinderen helemaal klaar om in de namiddag een echte
schelpentelling te gaan doen in een van de 10 telposten op het strand.
Leer schelpen verzamelen, tellen en sorteren met vlogger en curieuzeneus Xander, zeevrouw
Hilde en schelpenexpert Omer.

Als strandschelpen konden praten
Na een strandwandeling thuiskomen met enkele mooie schelpen in je jaszak. Waarschijnlijk
overkomt het je ook? Maar wat vertellen deze lege schelpen ons over het leven van de dieren
die er eerder in woonden? Lees het artikel “Als strandschelpen konden praten”, verschenen in
Testerep magazine, naar aanleiding van de resultaten van de Grote Schelpenteldag 2020.

Handige hulp bij het herkennen van schelpen
Op de Vlaamse stranden tref je met enige moeite wel vijftig soorten schelpen. Wie er een
jarenlange zoektocht van maakt, kan zelfs meer dan honderd soorten verzamelen. Schelpen
correct determineren vraagt dus wel enige moeite. Dat geven we toe.
Op de grote schelpenteldag zijn in de telposten schelpenkenners aanwezig, die je op de goede
weg zetten. Maar als je ook zelf aan de slag wil, kunnen we je zeker ook volgende
zoekkaarten, veldgidsen, apps en websites aanbevelen:
VELDGIDSEN en ZOEKKAARTEN
•

Strandvondsten (2017) door Hans De Blauwe en Misjel Decleer is een praktische
veldgids over alles wat je aan het strand kan aantreffen. Met 65 pagina's over de schelpen
van onze kust. Te koop via de webshop van het Vlaams Instituut voor de Zee, de

Natuurpunt webshop en de betere boekhandel.

KNNV Veldgids schelpen (2020) door De Bruyne behandelt alle zeeschelpen en
weekdieren uit het Noordzeegebied. Te koop via de Natuurpunt webshop en de betere
boekhandel.
• Schelpen aan de Belgische kust (2011) door Koen Fraussen en Stefaan Wera: 140
pagina's met alle mogelijke schelpen (recent en fossiel) aangetroffen aan de Belgische
kust. Te koop in de boekhandel.
• De schelpenzoekkaarten van Natuurpunt en de Nederlandse Malacologische Vereniging
(NMV).
APP en WEBSITE
•

•

•

ObsIdentify - gratis soortherkennings app voor dieren en planten. Te downloaden via

Google Play en de App Store. ObsIdentify vertelt je in één klik wat je voor je lens hebt.
Bekijk deze video voor een kleine handleiding. - Let op: Voor sommige
schelpensoorten is deze app nog niet 100% betrouwbaar.

Op de VLEET, de online zee- en kustencyclopedie voor de Lage Landen, is er een goed
uitgewerkt onderdeel over de weekdieren. De website bereid je voor op het herkennen van
soorten die hard op elkaar lijken. Laat je zeker niet vangen bij deze groepen:
• Zwaardscheden en mesheften
• Strandschelpen
• Boormossels
• Tapijtschelpen
• Kokkels
• Dunschalen en platschelpen
• Mantelschelpen

•

Tepelhorens

Fris je schelpenkennis op
Het is nog niet te laat om je in te schrijven voor de online schelpenopleidingen van
woensdagavond 9 maart (via ZOOM). Inschrijven hiervoor kan via de website
groteschelpenteldag.be.
De basiscursus (19:00-19:45) is er voor absolute beginners. 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.
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!

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.

