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@home-editie van 1.000-soortendag op 13 en
14 juni
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vindt een bijzondere editie van de 1.000-soortendag in
de regio Roeselare-Tielt plaats. Onder de titel ‘1000-soortendag@home’ roepen de Provincie
West-Vlaanderen, de Natuurpuntafdelingen De Buizerd, De Torenvalk en Mandelstreke en
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart* de inwoners van Midden-West-Vlaanderen op om
dat weekend op zoek te gaan naar verschillende soorten wilde planten en dieren in de eigen
tuin en de omgeving van de woning. Het doel is om, via verschillende registraties, na te
gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit en om minstens 1.000 verschillende soorten in
kaart te brengen.
In alle gemeenten
Aanvankelijk zou de vierde editie van de 1.000-soortendag in ’t West-Vlaamse hart op
zaterdag 13 en zondag 14 juni op het grondgebied van Roeselare doorgaan. In deze
crisistijden is het echter niet aangewezen om in grote groep samen te komen. Daarom werd
de Roeselaarse editie verplaatst naar 12 en 13 juni 2021. Toch wordt er ook dit jaar geteld,
niet in groep en niet specifiek in Roeselare, maar in alle zeventien gemeenten van ’t WestVlaamse hart.
Hoe werkt het?
Ervaren en minder ervaren natuurliefhebbers gaan op zoek naar al wat groeit, bloeit en
krioelt in de tuin, de bermen in de straat, het park of bos in de buurt. Ze kunnen de
waargenomen soorten determineren en die waarnemingen doorspelen via de website
'waarnemingen.be'. Waarnemingen kunnen ook ingegeven worden op de mobiele applicatie
ObsMapp of voor Apple-gebruikers op iObs. De gratis applicatie ObsIdentify helpt spotters
een handje bij het determineren van soorten aan de hand van fotoherkenning.
Resultaten
Begin juli worden de resultaten van het telweekend kenbaar gemaakt via
www.westvlaamsehart.be. Niet alleen het aantal soorten wordt geteld, maar ook hoe vaak
ze voorkomen. Zo’n telweekend levert ook altijd enkele opvallende nieuwe of afwezige
soorten op. Vorig jaar werden in ’t West-Vlaamse hart 1.684 soorten geteld. Dat was een
nieuw Belgisch record.
* Stad-Land-schap ‘’t West-Vlaamse hart’ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de
Provincie West-Vlaanderen en de steden/gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Ardooie,
Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede, Ledegem, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem,
Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Dienst Communicatie

Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88
voor andere vragen:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84
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